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Zaslužni profesor
Univerze v Mariboru
red. prof. dr. Elko Borko
in njegovih 80 let

Ob 80-letnici rojstva prof. dr. Elka Borka se je 13. novembra 2014 v bastiji Pokrajinskega muzeja Maribor zbralo veliko stanovskih kolegov, prijateljev
in znancev. Slavnostno akademijo so v poklon priznanemu, uglednemu strokovnjaku, ginekologu in častnemu občanu mesta Maribor organizirali člani
Zgodovinskega društva dr. Franca Kovačiča, Medikohistorične sekcije SZD,
Znanstvenega društva za ZZKS Maribor in predstavniki Pokrajinskega muzeja Maribor. Slavnostni govorniki – gospa Mirjana Koren, asist. Davorin Dajčman, Aleš Arih, prof. dr. Darko Friš, prim. Tatjana Kodrič in Renata Završnik
Mihič – so predstavili jubilantovo obsežno strokovno, znanstvenoraziskovalno in pedagoško dejavnost. Program je povezoval gospod Stane Kocutar, ki je
v uvodu prebral poslani čestitki prim. doc. Gregorja Pivca in rektorja Univerze
v Mariboru prof. dr. Danijela Rebolja. V kulturnem programu je z ubranim petjem slovenskih pesmi sodelovala Vokalna skupina Urban. Prof. dr. Darko Friš je
jubilantu za aktivno sodelovanje z Zgodovinskim društvom dr. Franca Kovačiča izročil listino častnega člana tega društva.
Zasl. prof. dr. Elko Borko se je rodil 14. novembra 1934 v Mariboru. Oče
Franc je bil profesor slovenskega in nemškega jezika, mati Lucija pa je bila učiteljica ročnih del. Leta 1941 je okupator družino izgnal v Srbijo, kjer je Elko
Borko obiskoval osnovno šolo v Prokupljah. Po osvoboditvi se je z družino
vrnil v Maribor, tu pa je šolanje nadaljeval na I. gimnaziji in maturiral leta 1953.
Po maturi se je vpisal na Medicinsko fakulteto v Ljubljani in diplomiral 28. aprila 1959. Po odsluženem vojaškem roku v Beogradu in Varaždinu se je zaposlil
v Zdravstvenem domu Maribor, tri mesece pa je bil zaposlen v Cerknem na Pri-
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Zaslužni profesor Univerze v Mariboru red. prof. dr. Elko Borko (Foto: Miran Borko)

morskem. V mariborski bolnišnici je na oddelku za ginekologijo nastopil službo 16. junija 1963 in deloval do upokojitve leta 1998. Tudi po upokojitvi je, v
polnem času po pogodbenem delu, deloval na znanstvenem, strokovnem in
raziskovalnem področju. Specialistični izpit iz ginekologije in porodništva je
opravil 15. junija 1967 v Ljubljani. Podiplomski študij je zaključil na Medicinski fakulteti v Zagrebu in leta 1979 opravil magisterij. Doktoriral je 28. junija
1981 na Medicinski fakulteti v Zagrebu. Za strokovne in organizacijske zasluge
je leta 1992 pridobil naziv primarij. Leta 1995 je bil izvoljen v naziv rednega
profesorja na Medicinski fakulteti v Ljubljani, leta 2008 pa so mu podelili naslov
zaslužnega profesorja Univerze v Mariboru.
Prof. dr. Elko Borko je opravljal tudi vodstvene naloge, od leta 1974 do
1990 je bil predstojnik Ginekološkega oddelka SB Maribor. Razvijal je znanstvenoraziskovalno dejavnost in skrbel za strokovni razvoj oddelka. Svoje široko znanje, pridobljeno tudi z izpopolnjevanjem tujini, je prenašal na generacije
specializantov. Glavno področje znanstvenoraziskovalnega dela prof. Borka je
reprodukcija človeka v širšem pomenu besede. Sodeloval je pri sedmih mednarodnih raziskavah v sodelovanju s Family Health International na področju
preprečevanja nosečnosti in uporabe intrauterine kontracepcije. Rezultate je
objavil leta 1974 v zborniku konference v Kairu. V Mariboru je ustanovil raziskovalni center z oznako Center 023. Njegova bibliografija je obsežna, zajema
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Slavnostna akademija ob počastitvi 80-letnice zaslužnega profesorja Univerze v Mariboru red. prof. dr.
Elka Borka (Foto: Miran Borko)

375 enot, 46 izvirnih člankov, 28 znanstvenih prispevkov, 13 objav v tuji literaturi, 19 kliničnih raziskav. Njegova strokovna dejavnost je bila usmerjena tudi
v obravnavo neplodnega para, uvedel je nove preiskave na področju moške
neplodnosti. Prof. Borko je med letoma 1983 in 1986 tudi predsedoval skupini, ki je uvajala računalništvo v vsakodnevno prakso v slovenskem zdravstvu.
Pomemben je tudi njegov prispevek pri ustanavljanju nove Medicinske fakultete v Mariboru.
Pedagoško delo prof. Borka je neprecenljivo. Svoje znanje in izkušnje je na
svojstven način prenašal na generacije specializantov različnih smeri. Na Zdravstveni šoli v Mariboru je od leta 1965 do 1982 predaval predmet Ginekologija in
porodništvo. Od leta 1983 do 1997 je na Višji zdravstveni šoli in nato na Visoki
zdravstveni šoli prav tako predaval isti predmet. Od leta 1990 je vodil vaje iz
predmeta Ginekologija za študente Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani,
na isti fakulteti je ta predmet predaval od leta 1984 do 1998. Bil je član komisij
na specialističnih izpitih iz predmeta Ginekologija in porodništvo ter mentor
pri doktorskih in magistrskih nalogah. Kot avtor je sodeloval pri posameznih
poglavjih in pri urejanju visokošolskega učbenika Ginekologija iz leta 1975, s
ponatisi in novimi izdajami v letih 1977, 1998, 2006. Sodeloval pa je tudi pri
tretji dopolnjeni elektronski izdaji v letu 2008. Izdal je knjižici Kako se zavarujemo pred nosečnostjo (leta 1968) in Načrtujmo potomstvo (leta 1977), ki sta bili
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Listina častnega članstva Zgodovinskega
društva dr. Franca
Kovačiča v Mariboru
(Foto: Miran Borko)

namenjeni tako laični kot strokovni javnosti. Prof. Borko je bil vključen tudi v
poljudnoznanstveno dejavnost. Za svoje strokovno in znanstveno delo je prejel
državna priznanja in priznanja mednarodnih in slovenskih strokovnih združenj. Je član številnih stanovskih združenj. Od leta 2008 uspešno vodi Medikohistorično sekcijo SZD in Znanstveno društvo za zgodovino zdravstvene kulture
Slovenije Maribor. S svojo ljubeznijo do zgodovine in z znanstvenim pristopom
odkriva, zbira, zapisuje ter povezuje odmaknjene in delno pozabljene dogodke
na področju zdravstva.
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Spoštovani zaslužni profesor dr. Elko Borko, ob življenjskem jubileju Vam
iskreno čestitamo, hvala za plodovito delo na vseh področjih. V prihodnosti
Vam želimo veliko zdravja in ustvarjalne energije.

Prim. Tatjana Kodrič, dr. med.
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1.01 Izvirni znanstveni članek

Političnoupravna podoba Ljubljane
v letih 1918–1941
Jurij Perovšek
Dr., znanstveni svetnik
Inštitut za novejšo zgodovino
Kongresni trg 1, SI – 1000 Ljubljana
e-pošta: jurij.perovsek@inz.si

Izvleček:

Z razpadom habsburške monarhije in z nastankom jugoslovanske države
leta 1918 je nastopila nova stopnja v političnoupravnem razvoju Ljubljane.
Iz dotedanjega deželnega središča je v Kraljevini SHS/Jugoslaviji prerasla
v slovensko politično in upravno stičišče. Te vloge v času med svetovnima
vojnama ni imela le v letih 1924–1929, ko je bila eno od dveh slovenskih
upravnoozemeljskih središč (drugo središče je bil Maribor). Ob tem je bila
Ljubljana v jugoslovanski kraljevini tudi slovensko idejnopolitično sečišče.
V Ljubljani je imela sedež glavnina slovenskih političnih subjektov, v njej
pa so izhajala tudi vsa tedanja vodilna slovenska politična glasila. Slovenska
politika si je Ljubljano izbrala tudi za ustanovitveni kraj vrste novih strank in
političnih organizacij. Ljubljana je bila med svetovnima vojnama na liberalni
strani. Sicer pa se je v njenem idejnem utripu, ki je na začetku dvajsetih let
pokazal naklonjenost tudi do socialističnih političnih sil, poudarjeno izrazil
takratni politični razvoj na Slovenskem. Zajemal je vse prvine katoliškoliberalnega kulturnega boja in drugih ideoloških ter političnih izključnosti,
spopad med avtonomistično-federalističnim in unitarnocentralističnim
pogledom na jugoslovansko državo, revolucionarna prizadevanja komunistov,
krvava politična soočenja in delovanje različnih izven tradicionalnih taborov
oblikovanih političnih skupin.

Ključne besede:

Ljubljana, političnoupravno središče, Slovenija, Kraljevina SHS/Jugoslavija,
politika, Slovenska ljudska stranka, Jugoslovanska demokratska stranka,
Samostojna demokratska stranka, socialisti, komunisti, občinske volitve,
gerenti
Studia Historica Slovenica
Časopis za humanistične in družboslovne študije
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J. Perovšek: Političnoupravna podoba Ljubljane v letih 1918–1941

I.
Z razpadom habsburške monarhije in z nastankom jugoslovanske države leta
1918 je nastopila nova stopnja v političnem razvoju Ljubljane. Iz dotedanjega
deželnega političnoupravnega središča – sicer osrednje in narodnostno izrazito prevladujoče slovenske dežele – je prerasla v vseslovensko politično in
upravno stičišče. To je napovedala že ustanovitev Narodnega sveta za slovenske
dežele in Istro (Narodni svet) 16. in 17. avgusta 1918 v Ljubljani, nadstrankarskega političnega telesa oblikovanega z namenom, da izrazi voljo slovenskega
ljudstva v pogledih na narodno samoodločbo. Narodni svet je od avgusta do
konca oktobra 1918 vodil tedanji slovenski narodnoosvobodilni napor, ki se
je iztekel v odcepitev slovenskih dežel od Avstrije in ustanovitev samostojne
Države Slovencev, Hrvatov in Srbov (Država SHS). Država SHS je z izjemo Prekmurja, Medžimurja, Bačke, Baranje in Banata obsegala celotno jugoslovansko
ozemlje nekdanje Avstro-Ogrske, to je Slovenijo, Hrvaško z Istro in Dalmacijo
ter Bosno in Hercegovino. Obstajala je od 29. oktobra 1918, ko so se habsburški
Jugoslovani državno ločili od monarhije, do 1. decembra 1918, ko se je s Kraljevino Srbijo združila v Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev (Kraljevina SHS).
Po odhodu Slovencev iz Avstrije, utemeljenem na veliki narodni manifestaciji 29. oktobra 1918 na Kongresnem trgu v Ljubljani, je bila na predlog Narodnega sveta 31. oktobra 1918 ustanovljena prva slovenska nacionalna vlada –
Narodna vlada SHS v Ljubljani (Narodna vlada). Narodno vlado je imenovalo
Narodno Vijeće SHS v Zagrebu, najvišji organ oblasti v Državi SHS, ki ji je prepustilo svojo vrhovno oblast za slovensko ozemlje. Ljubljanska Narodna vlada je v
okviru Države SHS vzpostavila novo kvaliteto slovenskega narodnopolitičnega
življenja. Pod svojo oblastjo je upravno in politično združila vso ozemlje, na
katerem je izvajala svojo oblast, Ljubljana pa je s tem prevzela vlogo slovenskega središča.1 Le-to je v Kraljevini SHS na različnih, vedno bolj krčenih upravnopolitičnih ravneh, po odstopu Narodne vlade (23. decembra 1918) imela
še v času delovanja Deželne vlade za Slovenijo (do 12. julija 1921) in Pokrajinske uprave za Slovenijo (do 31. decembra 1923).2 Z začetkom leta 1924, ko
sta kot predstavnika beograjske osrednje oblasti začela poslovati velika župana ljubljanske in mariborske òblasti (ljubljanska òblast s sedežem v Ljubljani je
obsegala jugoslovanski del nekdanje Kranjske z Jezerskim, sodne okraje Laško,

1

2

O upravnopolitičnem, socialnogospodarskem in državnopravnem delovanju Narodne vlade v Državi
SHS glej Jurij Perovšek, Slovenska osamosvojitev v letu 1918: študija o slovenski državnosti v Državi
Slovencev, Hrvatov in Srbov (Ljubljana, 1998), 77–174.
O tem glej Jurij Perovšek, "V zaželjeni deželi": slovenska izkušnja s Kraljevino SHS/Jugoslavijo 1918–
1941 (Ljubljana, 2009), 42–48 (dalje: Perovšek, "V zaželjeni deželi"); Neven Borak ... [et al.], Slovenska
novejša zgodovina: od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja Republike
Slovenije: 1848–1992: 1 (Ljubljana, 2005), 250–251 (dalje: Slovenska novejša zgodovina, 1).
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Brežice in Sevnica iz nekdanje Štajerske ter hrvaški okraj Kastav, mariborska
òblast s sedežem v Mariboru pa je obsegala preostali del jugoslovanske Štajerske z nekdaj koroškim prevaljskim okrajem, Prekmurje in Medžimurje), pa
je Ljubljana postala eno od dveh slovenskih òblastnih središč. Drugo je bilo v
Mariboru. "Vkljub tej degradaciji in pa kratkovidnemu ter ozkosrčnemu pokrajinskemu ljubosumju vzhodne slovenske 'oblasti' je pa vendarle še slejkoprej
ohranila svojo dotedanjo pozicijo kot naravno kulturno središče in ognjišče
vseh Slovencev."3 V òblasteh, upravnoozemeljskih enotah, na katere je bila skladno s centralistično vidovdansko ustavo (1921) razdeljena Kraljevina SHS, so v
letih 1927–1929, ko je zaživela t. i. òblastna samouprava, s pridržkom, da lahko
končna odločitev pripade osrednji oblasti, samostojno odločali o nekaterih
pomembnih vprašanjih òblastnega gospodarsko-socialnega in kulturno-prosvetnega razvoja.4 Odločitve o tem je sprejemala òblastna skupščina, v kateri je
bila – tako v ljubljanski kot v mariborski – zastopana večina tedanjih slovenskih političnih strank. Strankarsko pluralistični òblastni skupščini v Ljubljani in
Mariboru sta bili neke vrste predhodnici slovenskega parlamenta, izvoljenega
leta 1990; v vmesnih obdobjih so bila slovenska parlamentarna predstavništva
sestavljena strankarsko monolitno.5 Ljubljana je òblastno samoupravno središče ostala do uvedbe kraljeve diktature 6. januarja 1929, ko je bila òblastna
samouprava ukinjena. Nato je v njej deloval òblastni komisar, ki je pod nadzorom velikega župana izvajal posle prejšnje òblastne samouprave. Enako je bilo
v Mariboru.6
Nova upravna razdelitev države 3. oktobra 1929, ki je tedaj dobila tudi
novo ime, to je Kraljevina Jugoslavija, je Ljubljani vrnila položaj upravnopolitičnega središča jugoslovanske Slovenije. V Ljubljani je bil poslej sedež Dravske
banovine, v kateri je bilo od leta 1931 združeno celotno slovensko ozemlje v
Kraljevini Jugoslaviji. Banovini je načeloval Beogradu podrejeni ban, ki je vodil
posle obče uprave in dotedanje òblastne samouprave. Ob banu je od leta 1930
deloval tudi njegov posvetovalni organ, iz Beograda imenovani banski svet.
Poglavitna naloga banskega sveta je bila dajanje pripomb k banovemu predlogu proračuna glede gospodarskih, socialnih, zdravstvenih in kulturno-prosvetnih dejavnosti in ustanov, in sicer tako s stališča potreb v njem zastopanih
okrajev in mest kot tudi širše, za vse območje banovine, vendar banski svet o
proračunu ni smel sklepati. Prav tako ni smel razpravljati o političnih vpraša3
4

5
6

Guido Zupan, Vodnik po Ljubljani: tujsko-prometna propagandna brošura (Ljubljana, 1931), 25.
O tem glej podrobneje Miroslav Stiplovšek, Slovenski parlamentarizem 1927–1929: avtonomistična
prizadevanja skupščin ljubljanske in mariborske oblasti za ekonomsko-socialni in prosvetno-kulturni
razvoj Slovenije ter za udejanjenje parlamentarizma (Ljubljana, 2000), 326–331 (dalje: Stiplovšek,
Slovenski parlamentarizem 1927–1929).
Prav tam, 12–13.
Prav tam, 299, 300–301, 303–304.
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Fotografski utrinki iz Ljubljane v drugi polovici dvajsetih let (Ilustrirani Slovenec, 3. julij 1927, št. 27, 210)

njih. Banski svet je v prvi polovici tridesetih let, ko je deloval v liberalni sestavi,
ob pristajanju na jugoslovanski državni unitarizem zahteval upravno decentralizacijo in povečane pristojnosti banovine na finančnem in deloma še na prosvetnem področju. V tem političnem okviru je prek Ljubljane izražal enega od
tedanjih pogledov na položaj Slovenije v jugoslovanski skupnosti. Drugega je
poudarjal v drugi polovici tridesetih let, ko je z nekaterimi izjemami deloval v
sestavi pripadnikov katoliške politične strani in v skladu s širšimi slovenskimi
težnjami zagovarjal vzpostavitev prave zakonodajne in izvršne avtonomije slovenske banovine. V tem času je bila ustanovljena tudi t. i. velika Ljubljana, ko so
na predlog notranjega ministra dr. Antona Korošca kraljevi namestniki 5. septembra 1935 podpisali ukaz o priključitvi dotedanjih občin Moste, Šiška, Vič ter
delov občin Ježica, Polje, Dobrunje in Štepanja vas k ljubljanski mestni občini.
Vrh avtonomističnih prizadevanj banskega sveta Dravske banovine je bil 17.
februarja 1940, ko je sprejel resolucijo o ustanovitvi posebne državnopravne
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enote Banovine Slovenije. Že začete priprave za ustanovitev Banovine Slovenije so nato zaradi naraščajoče vojne nevarnosti prekinili.7
Ob političnoupravnem središču (razen v letih 1924–1929) je bila Ljubljana
tudi slovensko idejnopolitično sečišče v Kraljevini SHS/Jugoslaviji. V Ljubljani je imela sedež glavnina slovenskih političnih subjektov, v njej pa so izhajala
tudi vsa tedanja vodilna slovenska politična glasila, med katerimi so bila najpomembnejša katoliški Slovenec, liberalno Jutro in liberalni Slovenski narod.
Slovenska politika si je Ljubljano izbrala tudi za ustanovitveni kraj vrste novih
strank in političnih organizacij. V desetletju 1918–1928 so v njej nastale vseslovenska liberalna Jugoslovanska demokratska stranka (1918), liberalna Samostojna kmetijska stranka, liberalna Narodno socialistična stranka (1919) in
liberalna Narodno napredna stranka (1923), slovenska komunistična stranka
(1920), različne organizacije posameznih skupin Narodne radikalne stranke v
Sloveniji (1921, 1923, 1924), Združenje slovenskih avtonomistov (1922), ljubljanska krajevna in ljubljanska òblastna organizacija ter pokrajinska organizacija Socialistične stranke Jugoslavije (1922, 1923), Orjuna (1923), Socialistična
stranka delovnega ljudstva, Narodna ljudska stranka, pokrajinska organizacija
Neodvisne delavske stranke Jugoslavije (1923), Slovenska republikanska stranka kmetov in delavcev (1924) in Zveza slovenskega kmečkega ljudstva (1925).8
V tridesetih letih, ko se je zaradi politične cezure, ki jo je vzpostavila kraljeva
diktatura, strankarsko življenje skrčilo na dve vsedržavni stranki – Jugoslovansko radikalno kmečko demokracijo oziroma Jugoslovansko nacionalno stranko (JRKD/JNS) in Jugoslovansko radikalno zajednico (JRZ; ta je v politično
življenje vstopila sredi tridesetih let), sta bila v Ljubljani vzpostavljena banovinska odbora JRKD/JNS in JRZ. V Dravski banovini je bila JRKD/JNS predstavnica liberalne, JRZ pa katoliške politične strani. Ob njiju pa je zrasla tudi vrsta
ideološko različnih političnih gibanj, oblikovanih okoli posameznih političnih
glasil. Razmahnila so se tudi različna študentska gibanja na ljubljanski univerzi.9
Slovensko idejnopolitično sečišče v Ljubljani so gradili tudi številni
pomembni in zarezujoči politični dogodki ter idejne in družbene manifestacije:
strankarski zaupniški shodi in druga politična zborovanja ter konference, vse-

7

8

9

Jurij Perovšek, "V zaželjeni deželi", 220–224; "Zakoni in kraljevske uredbe", Službeni list kraljevske
banske uprave Dravske banovine", 25. september 1935, št. 77, 719; "Velika Ljubljana ustanovljena",
Slovenec, 14. september 1935, št. 211a, 1.
O slovenskem političnostrankarskem razvoju v prvem desetletju jugoslovanske države glej Jurij
Perovšek, Programi političnih strank, organizacij in združenj na Slovenskem v času Kraljevine SHS
(1918–1929) (Ljubljana, 1998).
O tem glej Metod Mikuž, Oris zgodovine Slovencev v stari Jugoslaviji 1917–1941 (Ljubljana, 1965),
422–437, 484–505, 526–539; Slavko Kremenšek, Slovensko študentovsko gibanje 1919–1941
(Ljubljana, 1972), 135–420; Janko Prunk, Pot krščanskih socialistov v Osvobodilno fronto slovenskega
naroda (Ljubljana, 1977), 161–166; Slovenska novejša zgodovina, 1, 332–339, 348–349, 351–355,
361–369, 375–379, 382–384.
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narodni manifestaciji za pravično rešitev vprašanja mej (1919, 1920), I. Jugoslovanski vsesokolski zlet (1922), V. katoliški shod (1923), Marijanski kongres
(1924), veliki protikorupcijski shod (1926), proslava 10-letnice in 20-letnice
Majniške deklaracije (1927, 1937), prireditve in slovesnost ob otvoritvi Sokolskega doma na Taboru (1927), proslava 30-letnice vladikovanja škofa dr. Antona Bonaventure Jegliča (1928), proslava 10-letnice in 20-letnice slovenske
samoodločbe 29. oktobra 1918 (1928, 1938), proslava 10-letnice in 20-letnice
ustanovitve Kraljevine SHS oziroma Kraljevine Jugoslavije 1. decembra 1918
(1928, 1938; obe obletnici je obeležil tudi izid znanih zbornikov Slovenci v desetletju 1918–1928 in Spominski zbornik Slovenije, ki sta izšla v Ljubljani), pogreb
liberalnega prvaka dr. Gregorja Žerjava (1929), proslava 120-letnice ustanovitve Ilirskih provinc in odkritja pred Turjaško palačo postavljenega Napoleonovega obeliska (1929), II. kongres slovanske katoliške akademske mladine
(1930), odkritje spomenika kralju Petru I. Karađorđeviću pred ljubljanskim
magistratom in s tem povezan obisk kraljice Marije (1931), proslava 60-letnice načelnika katoliške Slovenske ljudske stranke (SLS) Antona Korošca (1932),
sokolski zlet ob 70-letnici ustanovitve Južnega sokola v Ljubljani (1933), proslava 1900-letnice Odrešenja z biserno mašo nadškofa Jegliča (1933), žalna
svečanost ob smrti kralja Aleksandra I. Karađorđevića (1934), II. evharistični
kongres za Jugoslavijo (1935), predaja bogoslužju pravoslavne cerkve svetih
Cirila in Metoda (1936), pogreb nadškofa Jegliča (1937), I. mednarodni mladinski tabor (1938), VI. mednarodni kongres Kristusa Kralja (1939), sokolski
Taborski proces (1939), odkritje spomenika kralju Aleksandru I. Karađorđeviću
v Zvezdi (Kongresni trg) (1940), pogreb načelnika SLS in vodilnega slovenskega politika v Kraljevini SHS/Jugoslaviji Antona Korošca (1940) in množične
demonstracije proti pristopu Kraljevine Jugoslavije k trojnemu paktu in nato v
podporo novi vladi ter razglasitvi Petra II. Karađorđevića za polnoletnega kralja
po državnem udaru, ki ga je izvedel general Dušan Simović.10
10

O omenjenih manifestacijah in drugih dogodkih glej "Manifestacija za pravico in samoodločbo
Slovencev", Slovenski narod, 13. maj 1919, št. 111, 1–2; "Poslednji klic naroda", Slovenec, 13. maj 1919,
št. 109, 1–2; "Proti italijanskemu imperializmu", Slovenski narod, 28. januar 1920, št. 22, 1; "Narod za
svojo svobodo", Slovenec, 27. januar 1920, št. 21, 1; "Pričetek sokolskih praznikov v Ljubljani", Jutro, 12.
avgust 1922, št. 189, 1, "Zmagoslaven prihod sokolskih armad", Jutro, 13. avgust 1922, št. 190, 1, "Prvi
glavni vsesokolski zletni dan", Jutro, 14. avgust 1922, št. 191, 1–2, "Pobratimstvo češke in jugoslovanske vojske", Jutro, 15. avgust 1922, št. 192, 1–2, "Triumfalen zaključek vsesokolskega zleta", Jutro, 16.
avgust 1922, št. 193, 1–2; Peti katoliški shod v Ljubljani 1923 (Ljubljana, 1924); "K Marijanskemu kongresu", Slovenec, 7. september 1924, št. 205, 1, "Slavnostni dnevi I. Marijanskega kongresa", Slovenec, 9.
september 1924, št. 206, 1–4, "Duhovna obnova", Slovenec, 11. september 1924, št. 207, 1,
"Osvobojenje", Slovenec, 1. junij 1926, št. 122, 2; "Ves slovenski narod proti centralistični korupciji",
Ilustrirani Slovenec, 6. junij 1926, št. 23, 179; "Slovenska Straža v spomin desetletnice majske deklaracije", Slovenec, 31. maj 1927, št. 121, 1–2; "30. majnik 1917 – 30. majnik 1937", "Slavje v Ljubljani : dr.
Korošec med svojimi", "Na zgodovinskih tleh v Unionuʼ", Ponedeljski Slovenec, 31. maj 1937, št. 22,
1–2; "Proslava 10letnice majske deklaracije", Jutro, 31. maj 1927, št. 128, 2; "Deklaracijska proslava JRZ
v kinu Union", Jutro: ponedeljska izdaja, 31. maj 1937, št. 22, 1; "Vseslovanska manifestacija v Ljubljani",
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Jutro, 28. junij 1927, št. 151, 1, "Veliki sokolski dnevni v Ljubljani", "Zgodovinski dan sokolskega
Tabora", Jutro, 30. junij 1927, št. 152, 1–2; "Proslava trideset let dela, žrtev in vspehov za narod",
Slovenec, 19. maj 1928, št. 114, 3, "Praznik osvoboditve slov. naroda", "Za zedinjeno Slovenijo",
Slovenec, 30. oktober 1928, št. 249, 3–7, "Historična seja slovenskih oblasti", Slovenec, 31. oktober
1928, št. 250, 1, "Proslava našega zedinjenja: vsa Ljubljana za državo", Slovenec, 3. december 1928, št.
277a, 3, "Prosvetna zveza slavi 20 letnico osvobojenja", Slovenec, 29. oktober 1938, št. 250, 6, "Slovenija
je navdušeno proslavila 20letnico Jugoslavije : sijajna proslava v Ljubljani", Slovenec, 3. december
1938, št. 278, 3; "Iskreno slavje bele Ljubljane ob desetletnici Osvobojenja", "Naši kraji in ljudje: za
Jugoslavijo, ki smo jo pozdravljali!..., Jutro, 28. oktober 1928, št. 254a, 2, 3, "Sokol: današnje svečanosti
na Taboru", Jutro, 1. december 1928, št. 283, 12, "Naši kraji in ljudje: proslave 1. decembra", Jutro, 4.
december 1928, št. 284, 3, "Ob 20letnici Jugoslavije", Jutro: ponedeljska izdaja, 31. oktober 1938, št.
44, 2, "Svečanosti narodnega praznika", Jutro, 3. december 1938, št. 280, 3; Slovenci v desetletju 1918–
1928: zbornik razprav iz kulturne, gospodarske in politične zgodovine, ur. Josip Mal (Ljubljana, 1928);
Spominski zbornik Slovenije: ob dvajsetletnici Kraljevine Jugoslavije, ur. Jože Lavrič, Josip Mal, France
Stele (Ljubljana, 1939); "Gregorja Žerjava so položili v grob", Ponedeljek, 1. julij 1929, št. 26, 1–3;
"Jugoslavija se klanja manom Gregorja Žerjava", Jutro, 2. julij 1929, št. 151, 1–2; "Francosko jugoslovansko slavje v Ljubljani", Ponedeljek, 14. oktober 1929, št. 41, 1–2; "Naši kraji in ljudje: k ilirskim svečanostim v Ljubljani", Jutro, 15. oktober 1929, št. 241, 3; "Ljubljani in njenemu prebivalstvu", Slovenec,
15. oktober 1929, št. 235, 1; "Odkritje ilirskega stebra v Ljubljani", Ilustrirani Slovenec, 20. oktober
1929, št. 42, 331; Poročilo o II. kongresu slovanske katoliške akademske mladine = Compte-rendu du IIᵉ
Congres de la Jeunesse Universitaire Catholique Slave (Ljubljana, 1931); "Nad sto tisoč ljudi pri odkritju
spomenika kralju Petru Osvoboditelju", Jutro: ponedeljska izdaja, 7. september 1931, št. 36, 1–4,
"Nepozabni prizori grandijozne svečanosti", Jutro, 8. september 1931, št. 206, 3, "Kraljica Marija pri
ljubljanskih svečanostih", Jutro, 9. september 1931, št. 207, 1; "Slovenija kralju Osvoboditelju",
Slovenski list, 7. september 1931, št. 36a, 1–2; "Odkritje spomenika kralju Petru v Ljubljani", Slovenec,
8. september 1931, št. 202, 3, "Veličastna in ogromna manifestacija slovenske pesmi", Ljubljana: kraljica Marija v Ljubljani", Slovenec, 9. september 1931, št. 203, 3, 4; "Odkritje spomenika kralju Petru",
Ilustrirani Slovenec, 13. september 1931, št. 37, 294; "Slovenci slave svojega voditelja", Ponedeljski
Slovenec, 9. maj 1932, št. 19, 1–2; "Nad dvajset tisoč Sokolov in Sokolic je zasedlo Ljubljano", Jutro, 28.
junij 1933, št. 148, 1–2, "Zmagoslavje sokolske volje in sokolskega dela", "Pozdravni večer slovanskemu Sokolstvu", "Nočna akademija v Tivoliju", "Vidovdansko sokolsko vrvenje v Ljubljani", Jutro, 29.
junij 1933, št. 149, 1–3; "Takšne manifestacije Slovenija še ni videla!", Ponedeljski Slovenec, 31. julij
1933, št. 31, 1–4; "Slovensko ljudstvo se je zbralo okrog križa", Slovenec, 1. avgust 1933, št. 172a, 1–3;
"Bela Ljubljana – ovita v črno žalost", Slovenec, 19. oktober 1934, št. 238, 5–6; "Nepozaben žalni dan
Ljubljane", Jutro, 19. oktober 1934, št. 241, 5–6; II. evharistični kongres za Jugoslavijo v Ljubljani 1935,
ur. Ivan Martelanc (Ljubljana, 1936); Ignacij Voje, Od Osmanov do Celjanov : utrinki preteklosti (Celje,
2014), 170; "Zadnja čast truplu velikega vodje", Slovenec, 6. julij 1937, št. 150a, 1–4, "Prvi dan mladinskega tabora", "Zdař Bůh, bratje Čehi", Ponedeljski Slovenec, 27. junij 1938, št. 26, 1–2; "Zgrinjajo se
vrste naše: Ljubljana v mladinskem taboru, Slovenec, 28. junij 1938, št. 145a, 1–2, "Prvi mednarodni
mladinski tabor", Slovenec, 29. junij 1928, št. 146a, 1–2, "Najveličastnejši tabor v slovenski zgodovini",
Slovenec, 30. junij 1938, št. 147a, 1–6, "VI. Mednarodni kongres Kristusa Kralja", Slovenec, 26. julij 1939,
št. 168, 1–2, "Prvi dan kongresa", "Dvoje znamenitih zborovanj prvi dan kongresa Kristusa Kralja",
Slovenec, 27. julij 1939, št. 169a, 1, 3, "Danes pride kardinal – legat", Slovenec, "Pri kitajskem škofu
msgr. Čengu", "Drugi dan kongresa Kristusa Kralja", Slovenec, 28. julij 1939, št. 170a, 1–3, "Kardinallegat na kongresu", "Veličasten sprejem v Ljubljani", "Vloga laikov v Cerkvi", "Inozemski gostje v
Ljubljani", Slovenec, 29. julij 1939, št. 171a, 1–3, "VI. mednarodni kongres Kristusa Kralja", "Zaključno
zborovanje kongresa", "Cerkveni knezi na kongresu", Slovenec, 30. julij 1939, št. 172a, 1–4, "Zaključne
slovesnosti kongresa Kristusa Kralja v Ljubljani", "Sprejem kardinala-legata v Ljubljani", Slovenec, 30.
julij 1939, št. 172b, 1–4; Zoran Polič, Vloga sokolske organizacije v zgodovini slovenskega naroda
(Ljubljana, 1952), 35–42; France Lubej-Drejče, Odločitve: boj za demokratizacijo sokolstva na
Slovenskem: ob 40. letnici procesa na Taboru (Ljubljana, 1980), 117–152 (dalje: Lubej, Odločitve); "Nj.
Vel. kralj Peter II. je osebno odkril spomenik svojemu viteškemu očetu", "Potek nepozabnih slovesnosti", Slovenec, 7. september 1940, št. 205a, 1–3; "Mladi kralj je odkril spomenik Viteškega kralja
Zedinitelja", "Svečano odkritje spomenika", "Spomenik v varstvu občine", Jutro, 7. september 1940, št.
209, 1–3; "Slovo od dr. Antona Korošca", Slovenski narod, 17. december 1940, št. 289, 2; "Za zmerom
med svojimi Slovenci", "Slovo od očeta v žaru večne luči v stolnici", "Nad 35.000 ljudi v špalirju izkazu-
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Slovesno odkritje spomenika kralju Petru I. Karađorđeviću 6. septembra 1931 pred Magistratom v
Ljubljani (Muzej novejše zgodovine Slovenije, Fond časopisa Slovenec)

Po Ljubljani so poimenovali tudi znani federalistični program katoliške Slovenske ljudske stranke (SLS; 1932) – Ljubljanske punktacije. Če se za trenutek
ustavimo pri političnostrankarskih dejanjih, naj opozorimo, da je bila Ljubljana
tudi prizorišče napovedi načelnika SLS Antona Korošca, izrečene 7. aprila 1920,
da bo "boj prihodnosti, boj, ki se bo resno bojeval med strankami, /…/ samo
boj med krščanskim socializmom in med komunizmom".11 In tudi predstav-

11

je zadnjo čast", "Žalni sprevod, kakršnega Slovenija še ni videla", "Na zadnjem počivališču v Navju",
"Sodelovanje naše vojske pri pogrebu dr. Korošca", Slovenec, 18. december 1940, št. 291a, 1–6; "Zadnja
pot dr. Korošca", Jutro, 18. december 1940, št. 296, 2; Metod Mikuž, Pregled zgodovine narodnoosvobodilne borbe v Sloveniji: 1. knjiga (Ljubljana, 1960), 31–32; Slovenska novejša zgodovina, 1, 414;
"Slovenski katoliški akademiki mlademu kralju", "Velika manifestacija za kralja in Jugoslavijo",
"Navdušenje slovenske prestolnice ob velikem dnevu, "Ljubljančani!", Slovenec, 27. marec 1941, št.
71b, 1–2, "Ljubljana in vsa Slovenija manifestira za kralja in Jugoslavijo", "Slovenski katoliški akademiki kralju Petru II.", "Manifestacija akademske mladine", "Oklic ljubljanskega župana", "Beseda naše
mladine ob nastopu kralja Petra II.", "Poklonitev pred spomenikom kralja Aleksandra", "Brzojavka
ljubljanskega župana", Slovenec, 28. marec 1941, št. 72, 2–3, "Izrazi vdanosti in zvestobe kralju Petru II:
slavnostna seja ljubljanskega mestnega sveta", "Brzojavke in čestitke kralju Petru II.", Slovenec, 29.
marec 1941, št. 73a, 2–3; "Navdušena Ljubljana", "Sokolski večerni pohod skozi Ljubljano", "Proglas
ljubljanskega župana", "Kralj Peter II. – pomlad Jugoslavije", "Ljubljana je objela svojega kralja", Jutro,
28. marec 1941, št. 74, 2–3, "Slovenija kralju in vladi: Ljubljana se klanja mlademu kralju", Jutro, 29.
marec 1941, št. 75, 3, "Prizori v Ljubljani zgodovinskega dne 27. marca", Jutro, 30. marec 1941, št. 76, 3.
"Zbor zaupnikov Slovenske ljudske stranke", Slovenec, 8. april 1920, št. 79, 2.
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Spomenik
kralju
Aleksandru I. Karađorđeviću, odkrit 6.
septembra 1940 na
Kongresnem
trgu
v Ljubljani (Muzej
novejše zgodovine
Slovenije,
Fond
časopisa Slovenec)

nica nasprotnika, ki ga je imenoval Korošec, Komunistična partija Jugoslavije
(KPJ), je v Ljubljani storila enega od svojih pomembnih korakov. Na svoji IV.
državni konferenci, zbrani 24. in 25. decembra 1934, je med drugim sprejela
sklep o ustanovitvi nacionalnih komunističnih partij v državi – Komunistične
partije Slovenije, Komunistične partije Hrvaške in v prihodnosti Komunistične
partije Makedonije12 V Ljubljani je bilo izrečeno tudi osnovno narodno in idejnopolitično vodilo slovenske liberalne politike v prvi Jugoslovanski državi. Na
zboru zaupnikov vsedržavne Jugoslovanske demokratske stranke (JDS) za lju-

12

Janko Pleterski ... [et al.], Zgodovina Zveze komunistov Jugoslavije (Ljubljana, 1986), 117–118.
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bljansko òblast 3. februarja 1924 ga je poudaril mladoliberalni prvak dr. Gregor
Žerjav z besedami:
Slovenski del [jugoslovanskega] naroda prevesti v Jugoslovenstvo, na danih uspehih našega kulturnega in gospodarskega dela graditi naprej v smeri čim večje
združitve, udejstvovati organizatorne slovenske sposobnosti v vseh delih naroda, da zrasemo v nerazdvojno jugoslovensko celoto, združiti vse ustvarjajoče
sile med Slovenci v to akcijo, to je želja slovenske demokracije. S tem bi bil za
Slovence problem malega naroda povoljno rešen.13

Ob omenjenih političnih dogodkih in idejnih manifestacijah je bila Ljubljana še gostiteljica londonskega kardinala Francisa Bourna (1919), francoskega kardinala Duboisa (1920) in poljskega kardinala Avgusta Hlonda (1928,
1935). Večkrat jo je obiskal jugoslovanski prestolonaslednik in nato kralj Aleksander I. Karađorđević (1920, 1922, 1923), v njej pa se je pod predsedstvom
kralja Aleksandra sestala tudi jugoslovanska vlada (1922). Dve leti kasneje se
je v Ljubljani v okviru usklajevanja stališč držav male antante pred zasedanjem
Zveze narodov v Ženevi jugoslovanski zunanji minister dr. Voja Marinković
sestal še s češkoslovaškim in romunskim zunanjim ministrom dr. Edvardom
Benešem in Deanom Duco. O vprašanju razmejitve med Kraljevino SHS in
Kraljevino Italijo je govoril še z italijanskim poslanikom v Beogradu, generalom Alessandrom Bodrerom. Ljubljano je ob deseti obletnici preboja solunske
fronte obiskal tudi nekdanji zavezniški glavni poveljnik na fronti, francoski
general Louis Franchet dʼEspérey (1928), v tridesetih letih pa je dvakrat gostila
generala Petra Živkovića. Prvič kot predsednika vlade režima kraljeve diktature, ko so ga najvidnejši predstavniki slovenskega političnega, družbenega in
cerkvenega življenja sprejeli z vsemi častmi (1930), in drugič kot predsednika
opozicijske JNS, ko so ob njegovem prihodu na ljubljanski kolodvor izbruhnile
hude demonstracije, ki so jih spodbudili SLS in komunisti (1937). Leta 1935 je
Ljubljana zopet gostila ministre male antante. Pred zasedanjem Sveta Zveze
narodov v Ženevi so v njej na posebnem sestanku o vprašanju rimskega sporazuma med Francijo in Italijo ter o podonavski problematiki razpravljali predsednik jugoslovanske vlade in zunanji minister Bogoljub Jevtić, češkoslovaški
zunanji minister Beneš in romunski zunanji minister Nikola Titulescu. Tri leta
kasneje je Ljubljana svečano pozdravila kneza namestnika Pavla Karađorđevića in njegovo ženo kneginjo Olgo, najvišje predstavnike jugoslovanske oblasti in podpredsednika češkoslovaške vlade ter predsednika češkoslovaškega

13

"Jugoslovenska demokracija na pohodu", Jutro, 5. februar 1924, št. 31, 2.
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Orla msgr. dr. Jana Šrámka.14
Poleg svečanega je imela Ljubljana tudi krvavo lice. Bila je prizorišče policijskih strelov na demonstrante na Zaloški cesti, ki so terjali 13 mrtvih in približno
30 ranjenih (1920), strelskega spopada med uniformiranimi orjunaši in policijo,
v katerem je bilo več ranjenih in kateri je privedel do razpusta orjunaške organizacije v ljubljanski òblasti in razorožitve Orjune v državi (1926), odmevnega
umora primorskega pripadnika Orjune Egidija Perica na ulici (1928) in velikih

14

"Ob prihodu kardinala Bourne-a", Slovenec, 11. marec 1919, št. 58, 1, "Kardinal Bourne med Slovenci",
Slovenec, 12. marec 1919, št. 59, 1–2, "Kardinal Dubois med Slovenci", Slovenec, 16. marec 1920, št. 62,
4, "Sprejem kardinala dr. Hlonda", Slovenec, 28. oktober 1928, št. 248, 6, "Ljubljana sprejema odposlanca sv. Očeta", Slovenec, 29. junij 1935, št. 146a, 3, "Kardinal Hlond o kongresu in naših ljudeh",
"50.000 ljudi na prvem slavnostnem zborovanju", "Tako so sprejeli Slovenci papeževega legata dr.
Avgusta Hlonda", Slovenec, 30. junij 1935, št. 147a, 4, 6; "Drugo slavnostno zborovanje", Ponedeljski
Slovenec, 1. julij 1935, št. 26, 2–3; "Triumfalni sprejem regenta v Sloveniji, Slovenec, 27. junij 1920, št.
144, 1–3, "Drugi dan regentovega obiska v Ljubljani, Slovenec, 28. junij 1920, št. 145, 1–2, "Regent na
Gorenjskem in Štajerskem", Slovenec, 1. julij 1920, št. 146, 1; "Prestolonaslednik regent Aleksander v
Ljubljani", Slovenski narod, 27. junij 1920, št. 145, 1–2, "Drugi dan regentovega obiska v Ljubljani",
Slovenski narod, 28. junij 1920, št. 148, 1–2, "Regent Aleksander na Gorenjskem in Štajerskem",
Slovenski narod, 1. julij 1920, št. 147, 1; "Ljubljanske novice: kraljeva dvojica v Ljubljani", Slovenec, 13.
junij 1922, št. 133, 3; "Domače vesti: kralj in kraljica v Sloveniji", Jutro, 13. junij 1922, št. 138, 3, "Prvi glavni vsesokolski zletni dan", Jutro, 14. avgust 1922, 1–2; "Defile sprevoda pred kraljem Aleksandrom",
"Triumfalni zaključek vsesokolskega zleta", Jutro, 16. avgust 1922, št. 193, 1–2; "Manifestacijsko zborovanje", Slovenec, 27. avgust 1923, št. 192a, 3–4; "Katoliški shod v Ljubljani", Jutro, 28. avgust 1923,
št. 200, 2, "Ljubljana 14. avgusta", "Kronski svet v Ljubljani", Jutro, 15. avgust 1922, št. 192, 1, "Drugi
kronski svet v Ljubljani", Jutro, 16. avgust 1922, št. 193, 1–2; "Politične novice: o kronskem svetu v
Ljubljani", Slovenec, 17. avgust 1922, št. 177, 3; "Konferenca državnikov Male antante v Ljubljani",
"Razgovor z ministrom Marinkovićem", Jutro, 28. avgust 1924, št. 203, 1, "Naša razmejitev z Italijo",
Jutro, 29. avgust 1924, št. 204, 1, "Zaključek državniških konferenc", Jutro, 30. avgust 1924, št. 205, 1;
"K ljubljanskemu sestanku", "Sestanek državnikov male antante", Slovenec, 28. avgust 1924, št. 196, 1,
"Interview z g. ministrom za vnanje zadeve dr. Vojo Marinkovićem", "Zunanjepolitična posvetovanja
v Ljubljani", Slovenec, 29. avgust 1924, št. 197, 1–2, "Sestanek dr. Marinković – Duca", Slovenec, 30.
avgust 1924, št. 198, 1; "Ljubljanski sestanek", Narodni dnevnik, 29. avgust 1924, št. 194, 2, "Zaključek
ljubljanskega sestanka", Narodni dnevnik, 31. avgust 1924, št. 196, 2; "Pri maršalu Franchet dEsperey",
"Veličasten sprejem maršala Franchet dʼEspereya v Ljubljani", Slovenec, 18. oktober 1928, št. 239, 1, 4,
"Franchet dʼEsperey si ogleduje Ljubljano", Slovenec, 20. oktober 1928, št. 241, 4; "Naši kraji in ljudje:
maršal Franchet dʼEspérey v naši sredi", Jutro, 18. oktober 1928, št. 245, 3, "Naši kraji in ljudje: maršal
dʼEsperey zapušča Slovenijo z najlepšimi vtisi", Jutro, 20. oktober 1928, št. 247, 3; "Kraljevi odposlanci
v Sloveniji", Slovenski list, 10. november 1930, št. 45, 1–3; "Ministrski predsednik v Ljubljani", Slovenec,
11. november 1930, št. 258, 1–2; "Veličasten sprejem predsednika vlade v Sloveniji", "Nove smernice dela za Jugoslavijo", Jutro, 10. november 1930, št. 261, 1–4, "Predsednik Živković med zastopniki
naroda", Jutro, 11. november 1930, št. 262, 1–2; "Prihod vodstva JNS v Ljubljano", Ponedeljski Slovenec,
7. junij 1937, št. 23, 2; [Albert Kramer], Junijski dogodki v Sloveniji: ozadje, potek in posledice klerikalnih
nasilstev proti jugoslovenskim naprednim in nacionalnim postojankam (Ljubljana, 1937), 4–7 (dalje:
Kramer, Junijski dogodki v Sloveniji); Darko Friš, "Turneja Petra Živkovića in vodstva Jugoslovanske
nacionalne stranke po slovenskih krajih leta 1937", Prispevki za novejšo zgodovino 45, št. 1 (2005), 63
(dalje: Friš, Turneja Petra Živkovića), isti, "Banovinska konferenca Jugoslovanske nacionalne stranke
leta 1937 v Ljubljani", Zgodovinski časopis 59, št. 1–2 (2005), 138–140, 143 (dalje: Friš, Banovinska
konferenca JNS); "Sestanek Male zveze v Ljubljani", Slovenec, 12. januar 1935, št. 10a, 1–2; "Konferenca
Male antante v Ljubljani", Jutro, 12. januar 1935, št. 10, 1; "Slovesen sprejem predsednika češkoslovaškega Orla ministra dr. F. Šramka", Slovenec, 29. junij 1938, št. 146a, 1, "Slovesen sprejem najvišjih
gostov", Slovenec, 30. junij 1938, št. 147a, 1; "Nj. Vis. knez namestnik Pavle v Ljubljani", Jutro, 30. junij
1938, št. 149, 1.
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Prestolonaslednik
Aleksander Karađorđević
zapušča
poslopje Univerze v
Ljubljani ob prvem
obisku v Sloveniji
27.
junija
1920
(Spominski zbornik
Slovenije : ob dvajsetletnici Kraljevine
Jugoslavije (Ljubljana,
1939), 85)

demonstracij študentske mladine ob obletnici podpisa Rapalske pogodbe, pri
katerih je prišlo do brutalnega nastopa policije z uporabo sabelj in strelnega
orožja (1928). Med nasilnimi dejanji je izstopal tudi požig godbenega paviljona
na telovadišču ljubljanskega Sokola v Tivoliju (1937).15
V vrtincu političnih dejanj in idejnih manifestacij pa je imela Ljubljana tudi
posebno mesto v načelnih pogledih slovenske politike. Najbolj značilno sta jih
določali obe vodilni slovenski politični sili – Slovenska ljudska stranka oziroma

15

Železničarska in splošna stavka aprila 1920: almanah, ur. Janez Kos … [et al.] (Ljubljana, 1980); Jurij
Perovšek, Liberalizem in vprašanje slovenstva: nacionalna politika liberalnega tabora v letih 1918–
1929 (Ljubljana, 1996), 257 (dalje: Perovšek, Liberalizem in vprašanje slovenstva); Boris Mlakar,
"Zaton Organizacije jugoslovanskih nacionalistov – Orjune pod budnim očesom italijanskih fašističnih oblasti", Prispevki za novejšo zgodovino 53, št. 2 (2013), 52–53; Stiplovšek, Slovenski parlamentarizem 1927–1929, 288; "Sokolski paviljon zgorel", Jutro: ponedeljska izdaja, 14. junij 1937,
št. 24, 1; "Požig sokolskega paviljona v Ljubljani", Jutro, 15. junij 1937, št. 136, 2, "Kako je bilo pred
gorečo sokolsko lopo", Jutro, 16. junij 1937, št. 137, 2; "Nova zločinska izzivanja : dogodek v Ljubljani",
Ponedeljski Slovenec, 14. junij 1937, št. 24, 1; "Kako je bilo pred gorečo sokolsko lopo", Slovenski dom,
15. junij 1937, št. 133, 2; "Uradno poročilo o požigu sokolske lope", Slovenec, 15. junij 1937, št. 133, 3,
"Izjava ministra dr. Kreka o zadnjih dogodkih v Sloveniji", Slovenec, 16. junij 1937, št. 134, 2; Kramer,
Junijski dogodki v Sloveniji, 21; Lubej, Odločitve, 85–86; Friš, Turneja Petra Živkovića, 74–75, 76, isti,
Banovinska konferenca JNS, 144.
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slovenski del JRZ in liberalna JDS (od 1924 Samostojna demokratska stranka,
SDS) oziroma slovenski del JRKD/JNS. Predstavnice marksističnega tabora in
drugih političnih skupin se v tem vprašanju niso tako poudarjeno izražale. Očitno jih je k temu navedla politična prevlada liberalne oziroma katoliške strani
v Ljubljani, ki je, z izjemo začetka dvajsetih let, prehajala v roke zdaj ene zdaj
druge strani.
O pomenu Ljubljane sta glavni slovenski politični sili spregovorili že
ob sprejemu zakona o ustanovitvi slovenske univerze 16. julija 1919. Katoliški Slovenec je tedaj v unitarističnem duhu poudaril poslanstvo ljubljanskega
univerzitetnega središča v jugoslovanskem združevalnem procesu,16 liberalni
Slovenski narod pa je posebej opozoril na pomen zemljepisne lege mesta za
razvoj arheologije (raziskovanje prazgodovinskih naselbin, rimske Emone, langobardskih selišč, prvih slovanskih naselbin in novejših germanskih in romanskih kulturnih valov) ter jezikoslovja (raziskovanje vprašanja slovenske zahodne jezikovne meje). Dodal je še, da bodo lahko slovenski znanstveniki, ki so
doslej prispevali k razvoju nemške znanosti, svoj znanstveni prispevek namenili domači univerzi.17
Kar zadeva povsem politično plat, sta katoliška in liberalna stran Ljubljano
dosledno vpeli v svoja temeljna političnoprogramska koncepta. Slovenska ljudska stranka je za volitve v Ustavodajno skupščino Kraljevine SHS 28. novembra
1920 povsem jasno poudarila svoj avtonomistični narodnopolitični program
in opozorila, da lahko Ljubljana doseže kulturni razcvet, politično veljavo in
gospodarski dvig le kot prestolnica avtonomne Slovenije.18 To je, s pristavkom,
da je središče – srce in glava slovenskega naroda –, v kasnejših letih večkrat
ponovila.19 Anton Korošec je ob tem, ko je méril na njeno geslo "S. L. S. je stranka vsega slovenskega naroda",20 Ljubljančane pred òblastnimi in skupščinskimi
volitvami 23. januarja in 11. septembra 1927 pozival, naj se postavijo na stran
večine slovenskega naroda in ne ločijo srca od slovenskega telesa, ampak SLS
poklonijo tudi svoje srce, lepo, belo Ljubljano!21 Kot je poudarjala SLS, naj torej
obračunajo "s frazerskim naprednjaštvom židovskega kova".22 Po Slovenčevih
besedah naj bi se Ljubljana nerazdružljivo združila s SLS, da ne bi postala črn
16
17
18
19

20
21

22

Dr. J. S., "Vseučilišče v Ljubljani", Slovenec, 23. julij 1919, št. 167, 1.
"Važnost vseučilišča v Ljubljani", Slovenski narod, 23. julij 1919, št. 171, 1.
"Danes se odloči: ali avtonomna Slovenija ali centralizem", Slovenec, 28. november 1920, št. 273, 1.
"Skrinjica dr. Korošca v Ljubljani je četrta (4.) t. j. predzadnja", Slovenec, 8. februar 1925, 1, "Ljubljančani!",
Slovenec, 23. januar 1927, št. 18, 1, "Ljubljančani!", Slovenec, 11. september 1927, št. 205, 1, "Geslo SLS
za Ljubljano", Slovenec, 1. oktober 1927, št. 222, 1, "Za slovensko Ljubljano", Slovenec, 2. oktober 1927,
št. 223, 1.
"Skrinjica dr. Korošca v Ljubljani je četrta (4.) t. j. predzadnja", Slovenec, 8. februar 1925.
"Ljubljana na čelu slovenskega naroda", Slovenec, 18. januar 1927, št. 13, 2, "Ljubljana je govorila: Njen
zastopnik v narodni skupščini bo dr. Korošec!", Slovenec, 9. september 1927, št. 203, 2.
"Bela Ljubljana je govorila", Slovenec, 3. februar 1925, št. 27, 1.
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madež na beli slovenski obleki. Nad Ljubljano mora zaplapolati belo-modro-rdeča slovenska zastava, drugače izgubi svoj častni naslov – prestolnica Slovenije.23 Slovenec o njenem prestolnem značaju ni posebej razpravljal. "Ne bomo
preiskovali, kako je do tega prišlo," je zapisal leta 1923. "Je menda že moralo
tako biti, sicer ne bi bilo tako."24
Katoliško stran je v času upravnoozemeljske razdelitve Kraljevine SHS na
òblasti posebej bolelo, da je z njeno uvedbo Ljubljana padla, kot je opozorila, na raven obmejnega provincialnega mesta. Zato je poudarjala, da ji je treba
ponovno priboriti položaj narodnega in kulturnega središča upravno enotne
Slovenije. Leta 1927 jo je nagovorila takole: "Ljubljana! Stopi danes na čelo cele
Slovenije, obsodi hlapce centralizma, povej Belgradu, da hočeš biti voditeljica
slovenskega naroda v boju za avtonomijo, za njegovo politično in gospodarsko eksistenco! Vsak pošten, zaveden in naroden Ljubljančan voli stranko slovenskega naroda."25 "Z našim programom hočemo in bomo ustvarili iz Ljubljane
prvo središče Slovenije, zakonito prestolico slovenskega naroda," je 16. januarja
1927 na velikem shodu SLS v Ljubljani dejal Anton Korošec. "S svojim programom smo dokazali, da hočemo koristiti beli Ljubljani, da nočemo, da bi bila
majhno mestece male županije, ampak da nam postane lepa in velika matuška
Slovenije."26
Enako politično težo kot na katoliški strani je imela Ljubljana tudi pri liberalcih. A zanje je pomenila prvoborko proti političnemu katolicizmu ("klerikalizmu") in prvoboriteljico jugoslovanskega unitarizma na Slovenskem. V tem
smislu naj bi kot tretja prestolnica Jugoslavije postala vodnica Slovencev.27 "Ako
je Ljubljana pod Avstrijo za časa [majniške] deklaracije čutila, da je njena bodočnost v okvirju mogočne edinstvene Jugoslavije," je pisalo liberalno Jutro, "se
danes tega s hladnim razumom zaveda. Ljubljana je ostala jugoslovenski politiki /.../ zvesta."28 Jutro je bilo prepričano tudi v njeno zvestobo liberalnemu boju
proti političnemu katolicizmu. Pred volitvami v Narodno skupščino Kraljevine
SHS 8. februarja 1925 je spominjalo, da je bila, odkar je na Kranjskem zavladal
klerikalizem, /.../ Ljubljana vedno napredna trdnjava, katero je nevzdržema
bombardirala politikujoča duhovščina, ker je predvsem hotela iz Ljubljane zase

23

24
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26
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28

"Ljubljana je govorila: Njen zastopnik v narodni skupščini bo dr. Korošec!", Slovenec, 9. september
1927, št. 203, 1, "Ljubljana – naprej!", Slovenec, 14. marec 1923, št. 59, 1.
"Ljubljana – naprej!", Slovenec, 14. marec 1923, št. 59, 1.
"Ljubljančani!", Slovenec, 23. januar 1927, št. 18, 1. Prim. tudi "Vsa Slovenija manifestira za Slov. ljudsko
stranko", Slovenec, 18. januar 1927, št. 13, 1.
"Ljubljana na čelu slovenskega naroda", Slovenec, 18. januar 1927, št. 13, 2.
Prim. "V boj za Jugoslavijo!", Jutro, 28. november 1920, št. 85, 1, "Ljubljanski volilci!", Jutro, 3. december
1922, št. 286, 1, "Volilni shod naprednega bloka v Ljubljani", Jutro, 16. marec 1923, 2.
"Ljubljana, 2. februarja", Jutro, 3. februar 1925, št. 28, 1.
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vstvariti dobro molzno kravico, v ostalem pa je stremela za tem, da s pomočjo
Ljubljane vzdrži v temi reakcije celokupni slovenski rod. /.../ Lice, ki ga kaže SLS
beli Ljubljani je zadnja leta sicer navadno prijazno in ljubeznivo, a za hrbtom se
vije korobač politikujoče duhovščine, ki samo čaka, da bi ga mogla vihteti nad
napredno prestolico slovenskega dela našega naroda. SLS je danes ista, kot je bila
pred desetimi, ali petnajstimi leti. Samega sebe in vso javnost vara kdor misli, piše
ali govori drugače.29

Jutro je zato, tako kot Slovenec, na podobi Ljubljane, ki bi bila pod vladavino nasprotne idejne in politične strani, videl črn madež. Po Jutru je bila bela le
liberalna Ljubljana.30 In taki Ljubljani ne ustrezajo podeželske metode političnega boja, ki jih je vanjo začela vnašati SLS.31
Liberalci so vztrajali, da politični katolicizem v Ljubljani nima prevladujoče
opore. Tako je eden od prvakov slovenskega dela SDS dr. Albert Kramer pred
volitvami v Narodno skupščino leta 1927 dejal, da
Ljubljana v svojem srcu nikdar ni bila klerikalna. Ona se je razvijala v stalni borbi
proti klerikalizmu, ki jo črti instinktivno, ker vidi v blaginji njenega prebivalstva
stalno nevarnost za sebe samega. Kajti ljubljanski meščan, ki je zadovoljen, bo
vedno nosilec zastave svobodoumja med Slovenci. Tega se Ljubljana zopet zaveda.32

Dosledno liberalno odklanjanje političnega katolicizma je ponazoril tudi
v stališču, da je SDS in marksističnemu delavstvu, kljub političnemu prepadu
med njima, "skupna vez med vsemi onimi, ki se bore proti klerikalizmu".33 Sicer
pa je menil, da je bila po letu 1925, ko je na volitvah v Narodno skupščino v Ljubljani zmagal Anton Korošec, Ljubljana dejansko brez poslanca.34 Jutro je v tem
duhu klicalo, naj Ljubljana ta "črni madež" izbriše.35 Kot slovensko gospodarsko
in kulturno središče bi torej Ljubljano moral predstavljati liberalec. In sicer, kot
je dejal Kramer, z vizijo, da znova dobi svoj stari ugled in staro veljavo in se
enakopravno postavi ob Zagreb in Beograd. Kramer je glavno nalogo ljubljanskega poslanca videl v prizadevanju za gospodarski in socialni dvig njenega
malega človeka in uspeh ljudi poštenega dela. Ob tem bi moral ljubljanski libe29
30
31

32
33
34
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"Ljubljana, 3. februarja", Jutro, 4. februar 1925, št. 29, 1.
"Pred odločilno bitko v Ljubljani", Jutro, 21. januar 1927, št. 12, 2.
"Zahrbtni atentat SLS na občinsko kandidatno listo Naprednega bloka", Jutro, 7. september 1927, št.
210, 2.
"Ljubljana za zmago združene demokracije", Jutro, 10. september 1928, št. 213, 2.
"Krasen napredni shod pri Košaku", Jutro, 3. september 1927, št. 207, 2.
"Shod Naprednega bloka za kolizejski okraj", Jutro, 4. september 1927, št. 208, 2.
"Pred odločilno bitko v Ljubljani", Jutro, 21. januar 1927, št. 12, 2.
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ralni poslanec težiti še k zadovoljivi rešitvi vprašanja javnih in privatnih nameščencev, razbremenitvi gospodarstva z javnimi dajatvami in "ureditvi posebnih
odnošajev, ki obstoje med Ljubljano kot središčem slovenske kulture in slovenskega gospodarstva in državo ter med Ljubljano kot nastajajočim velemestom
in [ljubljansko] oblastjo".36 Ljubljansko velemesto bi moralo biti jugoslovansko.
K jugoslovanskemu značaju Ljubljane bi morali prispevati vsi, zlasti pa univerza, saj naj bi po Kramerjevih besedah Ljubljana postala
naš jugoslovenski Heidelberg. Tu je mesto za jugoslovenskega študenta, bolj
kakor v Beogradu ali Zagrebu /.../. Tu bi se v plemeniti tekmi vzgajala jugoslovenska mlada generacija Srbi, Hrvati in Slovenci. Ljubljana je poklicana biti središče
vzgoje jugoslovenske mladine. Tu bi morali stati internati in vzgajališča za deco iz
Šumadije in Bosne, Dalmacije in Slavonije, Vojvodine in Srema.37

II.
Ljubljana je imela kot slovensko politično središče večine obdobja med svetovnima vojnama na svojem čelu predstavnike vseh treh tradicionalnih slovenskih
političnih taborov. Do pomladi 1921 jo je skoraj deset let vodil liberalec dr. Ivan
Tavčar. Po zmagi Narodno napredne stranke na občinskih volitvah 23. aprila
1911 ga je ljubljanski občinski svet 18. decembra izvolil za župana. Cesar je njegovo izvolitev potrdil 15. januarja 1912, Tavčar pa je župansko mesto prevzel
20. januarja.38 Leta 1921 pa so bili liberalci v svoji politični trdnjavi – Ljubljani
– odrinjeni od oblasti. Na občinskih volitvah 26. aprila 1921 so sicer zmagali,39
vendar so se pri županskih volitvah 8. junija 1921 vse opozicijske stranke združile proti JDS in za župana izvolile narodnega socialista Antona Peska.40 A vlada
Peskove izvolitve zaradi govoric o njegovi homoseksualnosti, ki so se po namigovanju JDS pojavile v javnosti, na seji 25. avgusta 1921 ni potrdila. Pesek je nato
27. septembra 1921 odložil svoj občinski mandat,41 občinski svet pa je naslednji

36
37
38

39

40
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"Kandidatura SDS za Ljubljano", Jutro, 26. julij 1927, 2.
"Ljubljana za zmago združene demokracije", Jutro, 10. september 1927, št. 213, 1.
"Prva seja občinskega sveta", Slovenski narod, 18. december 1911, št. 290, 1, "Slovesna instalacija ljubljanskega župana dr. Ivana Tavčarja", Slovenski narod, 20. januar 1912, št. 16, 3–4.
Liberalna JDS je na ljubljanskih občinskih volitvah leta 1921 dobila 2809 glasov in 18 odbornikov, SLS
1554 glasov in 10 odbornikov, NSS 1326 glasov in osem odbornikov, komunisti 1051 glasov in šest
odbornikov ter socialisti 808 glasov in pet odbornikov. – Janko Prunk, "Zveza delovnega ljudstva v
Ljubljani za občinske volitve decembra 1922", Prispevki za zgodovino delavskega gibanja 11–12, št.
1–2 (1971–1972), 202 (dalje: Prunk, Zveza delovnega ljudstva).
"Volitev župana v Ljubljani", Slovenec, 9. junij 1921, št. 128, 1.
Jure Gašparič, "Knez Eulenburg na ljubljanskem dvoru: afera nesojenega ljubljanskega župana Antona
Peska", Zgodovina za vse 8, št. 1 (2001), 64–67.
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dan na Peskovo mesto izvolil dotedanjega podžupana, socialista dr. Ljudevita
Periča.42 Vlada ga je za ljubljanskega župana potrdila 18. oktobra 1921.43 Kot
je v svojih spominih kasneje zapisal sicer njegov politični nasprotnik, dolgoletni liberalni politik dr. Vladimir Ravnihar, je bil Perič "vsega spoštovanja vreden
mož, poštenjak, daleč od vsakega ekstrema in se je resno trudil, da bi se uveljavil
na svojem mestu".44
Tega, da so v Ljubljani po skoraj štiridesetih letih izgubili oblast, liberalci
niso mogli preboleti. V Beogradu, kjer so bili v vladi, so si začeli prizadevati za
spremembo volilnega sistema za občine. Samo za Slovenijo se jim je februarja 1922 za avtonomne občine posrečilo izposlovati večinski volilni sistem, po
katerem je dobila stranka, ki je imela na volitvah v občinski svet največ glasov,
to je relativno večino, avtomatsko polovico svetniških mest in še proporcionalno od druge polovice. Takega skrajno nedemokratičnega volilnega zakona,
ki je bil naperjen proti manjšim strankam, se je domislil Gregor Žerjav. Menil
je namreč, da lahko liberalci v Ljubljani vedno računajo na relativno večino,
kar jim zagotavlja, da se bo Ljubljana vrnila v njihove politične roke.45 Ko je bil
nov volilni zakon za slovenske občine sprejet, so nato liberalci dosegli, da je
vlada v prvi polovici maja sprejela sklep o razpustitvi ljubljanskega občinskega
sveta. Na tej podlagi je vodja Pokrajinske uprave za Slovenijo (PUS), pokrajinski
namestnik Ivan Hribar, 19. maja 1922 razpustil ljubljanski občinski svet in za
vladnega komisarja Ljubljane imenoval vladnega svetnika dr. Bogumila Senekoviča.46 Ta je posle prevzel naslednji dan.47 Občinski svet se je na tako ravnanje odzval na svoji zadnji seji, ki je bila 23. maja 1922. Na njej so ob odsotnosti
občinskih svetnikov iz vrst JDS prebrali izjavo, v kateri so poudarili, da pomeni
razpust občinskega sveta
najeklatantnejše kršenje tisočletne avtonomije stolnega mesta, kar znači tudi
zasmeh obstoječim zakonom. Večina občinskega sveta ne bo vlagala nobenega ugovora zoper ta akt nasilja, ker nima nobenega zaupanja v tiste, ki so to
nasilje zakrivili in jim noče dajati povoda za zavlačevanje novih volitev. Večina
občinskega sveta zahteva v imenu ogromne večine ljubljanskega prebivalstva
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"Volitev ljubljanskega župana", Slovenec, 29. september 1921, št. 221, 2.
"Iz 'Službenih Novin Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca'", Uradni list Pokrajinske uprave za Slovenijo,
29. oktober 1921, št. 131, 665.
Mojega življenja pot: spomini dr. Vladimirja Ravniharja (Ljubljana, 1997), 153 (dalje: Ravnihar, Mojega
življenja pot).
Prunk, Zveza delovnega ljudstva, 202; Ravnihar, Mojega življenja pot, 158 (glej tudi 159); "Zakon o
volitvi v občinske zastope v Sloveniji", Uradni list Pokrajinske uprave za Slovenijo, št. 31, 215–216.
"Razglasi pokrajinske uprave za Slovenijo: razglas", Uradni list Pokrajinske uprave za Slovenijo, 29. maj
1922, št. 55, 363; "Protest ljubljanskega občinskega sveta proti vladnemu nasilju", Slovenec, 24. maj
1922, št. 118, 1.
"Domače vesti: vladni komisar mestne občine ljubljanske", Jutro, 23. maj 1922, št. 120, 3.
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Dr.
Ivan
Tavčar
(1851–1923),
ljubljanski župan v
letih
1912–1921
(Spominski zbornik
Slovenije : ob dvajsetletnici Kraljevine
Jugoslavije (Ljubljana,
1939), 61)

razpis občinskih volitev v smislu obstoječih določil obč. reda takoj po preteku 4
tednov.48

PUS njene zahteve ni upoštevala, saj je občinske volitve v Ljubljani razpisala šele po dobrih trinajstih tednih, 26. avgusta 1922, in sicer na 3. december
1922.49
Na ljubljanskih občinskih volitvah decembra 1922 se Žerjavov oziroma
liberalni volilni račun ni izšel. Kot je zapisal Vladimir Ravnihar, ni pomislil, da je
mogoča koalicija strank.50 Zgodilo pa se je prav to. Za ljubljanske občinske volitve so se v volilno povezavo Zveza delovnega ljudstva (ZDL) združili krščanskosocialna Delavska zveza (v imenu Slovenske ljudske stranke), komunisti,
zbrani ob legalnem glasilu Delavske novice, in ljubljanska krajevna organizacija
Socialistične stranke Jugoslavije (SSJ), t. i. zarjani (ime so dobili po svojem gla-

48

49
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"Protest ljubljanskega občinskega sveta proti vladnemu nasilju", Slovenec, 24. maj 1922, št. 118, 1. –
Proti razpustu ljubljanskega občinskega sveta so razen na njegovi seji protestirali tudi na shodu, ki so
ga 2. junija 1922 v Unionovi dvorani pripravili NSS, SLS in socialni demokrati. ("Protestni shod proti
razpustu ljubljanskega občinskega sveta", Slovenec, 3. junij 1922, št. 126, 2–3.)
"Dnevne vesti: razpisane občinske volitve", Slovenski narod, 8. september 1922, št. 24, 4.
Ravnihar, Mojega življenja pot, 158.
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silu Zarja).51 Na volitvah je zmagala ZDL, ki je dobila 3952 glasov in s tem 35
občinskih svetniških mest (avtomatično polovico, to je 24 svetniških mest, in
še 11 svetniških mest proporcionalno od druge polovice), sledila ji je Jugoslovanska zajednica (volilna povezava Ravniharjevih liberalnih "starinov" in Narodno socialistične stranke, NSS), ki je dobila 2917 glasov in 8 svetniških mest,
tretja je bila JDS, ki je dobila 1822 glasov in 5 svetniških mest, zadnja pa je bila
pokrajinska organizacija SSJ za Slovenijo, ki je dobila 295 glasov in 1 svetniško
mesto.52 Tako se je uresničilo tisto, kar je nekoč o Žerjavu dejal Ivan Tavčar. Če
"vrže v zrak cekin, na tla pade drek! Sit venia verbo."53
Po volitvah je bil ljubljanski občinski svet konstituiran šele konec januarja
1923. PUS je namreč zavlačevala s sklicanjem njegove seje, na kateri bi izvolili
župana. Zato je ZDL 14. januarja 1923 v Unionovi dvorani sklicala protestni
shod, ki je sprejel resolucijo proti takemu ravnanju;54 Peričeva Zarja ga je imela
za "politično maščevanje".55 Protest je zalegel in občinski svet se je, potem ko
je Hribar končno odločitev prepustil vladi v Beogradu, sestal 27. januarja 1923
ter za župana izvolil Ljudevita Periča.56 Perič je tako ponovno postal ljubljanski župan. Kralj Aleksander Karađorđević je njegovo izvolitev potrdil 6. marca
1923, Perič pa je župansko funkcijo nastopil teden dni kasneje.57
Zmaga ZDL je v slovenski politiki vzbudila različne odmeve. Časopisje
njene volilne povezave jo je navdušeno pozdravilo. "Zveza delovnega ljudstva
je gospodar Ljubljane in ostane, kajti nikdar več bankokratski liberalizem, ta
hlapec belgrajskega centralizma, ne bo komandiral prestolice Slovenije," je
zapisal Slovenec.58 Delavske novice so zmago ZDL tolmačile kot široko podprto
pritrditev njenemu komunalnemu programu. Ta je razredno borben in zahteva v občini politiko, "ki je revolucijonarna v danem momentu ter naperjena
proti kapitalističnemu nasilju in izkoriščanju", kar pomeni, da je "v korist širo51
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O Zvezi delovnega ljudstva ter njenem idejnem, političnem in socialnogospodarskem značaju glej
Prunk, Zveza delovnega ljudstva, 199–228.
Prunk, Zveza delovnega ljudstva, 215; "Novi občinski svet", Jutro, 4. december 1922, št. 287, 1; "Rezultat
obč. volitev ljubljanskih", Slovenski narod, 5. december 1922, št. 276, 1.
Ravnihar, Mojega življenja pot, 158. – Sit venia verbo: naj mi bo dovoljeno reči; če smem tako reči;
oprostite (grobi) besedi. (Prav tam, op. 102.)
"Protest Ljubljane", Slovenec, 16. januar 1923, št. 11, 1; "Protestni shod ,Zveze delovnega ljudstvaʼ proti
zavlačevanju volitve ljubljanskega župana", Delavske novice, 18. januar 1923, 4; "Skličite občinski
svet!", Zarja, 20. januar 1923, št. 3, 1.
"Skličite občinski svet!", Zarja, 20. januar 1923, št. 3, 1.
"Protest Ljubljane", Slovenec, 16. januar 1923, št. 11, 1; "Volitev župana v Ljubljani", Slovenec, 28.
januar 1923, št. 22, 4, "Sodrug Perič – župan ljubljanski", Delavske novice, 1. februar 1923, št. 5, 1;
"Konstituiranje ljubljanskega občinskega sveta", Zarja, 3. februar 1923, št. 5, 1–2. Glej tudi Prunk,
Zveza delovnega ljudstva, 215.
"Iz ,Službenih Novin kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca'", Uradni list Pokrajinske uprave za Slovenijo,
23. marec 1923, št. 28, 193; "Zaprisega ljubljanskega župana", Slovenec, 14. marec 1923, št. 59, 6; "Prva
seja ljubljanskega občinskega sveta", Zarja, 17. marec 1923, št. 11, 2–3.
"Zmaga!", Slovenec, 4. december 1922, št. 267a, 1.
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kih slojev delovnega ljudstva".59 Peričeva Zarja pa se je veselila uresničene želje
ljubljanskega prebivalstva in še posebej delavstva, da se končno "vendarle stre
stara in najmočnejša trdnjava slovenskega reakcionarnega 'naprednjaštva',
naša bela Ljubljana. /.../ Delavno ljudstvo je postalo tako absoluten gospodar
bele Ljubljane".60 Na marksistični strani se je oglasila tudi ZDL nenaklonjena slovenska pokrajinska organizacija SSJ. Opozorila je na "splošno zadovoljnost, da
so bili 'demokratje' po zasluženju tepeni na vseh poljih". Sicer pa je njeno glasilo
Naprej izjavilo, da je z zmago ZDL
zmagala ljudska neumnost, ki je dovolila, da natakne demagogija volilcem vrečo
na glavo, vrečo, tako gosto vrečo, da se sploh nič ne vidi skozi. Kdor namreč
upa, da bodo klerikalci izvajali kak 'socialni program', ta se zelo moti. Kajti vsako
pošteno socialno delo odpira ljudstvu oči, tega si pa klerikalci ne žele.61

Na liberalni strani so skozi medsebojno obtoževanje priznali, da je za njihov
poraz kriv neenoten volilni nastop. Zanj je JDS krivila Jugoslovansko zajednico,
ta pa JDS. Po Jutru je Zajednico zadevala vsa odgovornost, da nad Ljubljano "vihra
/.../ zastava črne in rdeče internacionale".62 Slovenski narod mu je vrnil z očitkom,
da je Ljubljana – "ob preteči klerikalno-komunistični opasnosti" – zaradi JDS v
drugo prešla "v roke združenim reakcionarcem in prekucuhom".63 JDS taki očitki
gotovo niso bili pogodu. Bolečino ob volilnem porazu si je lajšala s pripombo
"Sumus ex grege Christi, pa gremo s komunisti".64 Pod tem geslom naj bi po Jutru
"šla pri poslednjih občinskih volitvah v Ljubljani katoliška duhovščina s škofom
dr. Jegličem na čelu na volišče za klerikalno-komunistično koalicijo". In to ni
pomenilo nič drugega, kot da se sedaj duhovščina "prostituira s komunisti".65
ZDL je razpadla 3. decembra 1923, ko so iz nje izstopili komunisti. Med
njimi je že spomladi zmagala dosledna revolucionarna smer, ki je nasprotovala
povezovanju komunističnega z nekomunističnim delavstvom.66 Razpad ZDL ni
vplival na obstoj ljubljanskega občinskega sveta. Obdržal se je še dobrega pol
leta, ko so slovenski demokrati, od marca 1924 pripadniki SDS, vrnili udarec,
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"Zmaga razredno zavednega komunalnega programa!", Delavske novice, 7. december 1922, št. 49, 1.
"Triumf ,Zveze delovnega ljudstvaʼ", Zarja, 9. december 1922, št. 28, 1.
"Izid pri ljubljanskih občinskih volitvah : tak je izid : zmagala sta dva", Naprej, 5. december 1922, št.
274, 2.
"Občinske volitve v Ljubljani", Jutro, 4. december 1922, št. 287, 1.
"Volilcem ,Jugoslovanske zajednice'", "Po občinskih volitvah v Ljubljani", Slovenski narod, 5. december
1922, št. 276, 1.
"Ljubljana, 9. decembra", Jutro, 9. december 1922, št. 291, 1. – Sumus ex grege Christi: smo iz črede
Kristusa.
"Ljubljana, 9. decembra", Jutro, 9. december 1922, št. 291, 1. Prim. tudi "Ljubljana, 3. avgusta", Jutro, 4.
avgust 1926, št. 176, 1.
Prunk, Zveza delovnega ljudstva, 219–220.
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ki so ga dobili na izgubljenih občinskih volitvah leta 1922. SDS je bila sredi leta
1924 v vladi in tako je 5. junija 1924 imenovani liberalni veliki župan ljubljanske
òblasti, dr. Viljem Baltič, 10. junija razpustil ljubljanski občinski svet in za vladnega komisarja Ljubljane imenoval liberalcem ustreznega odvetnika dr. Viljema Krejčija.67 Krejči je posle vladnega komisarja prevzel še isti dan.68 Dotedanji
župan Ljubljane Ljudevit Perič je v svojem poročilu na zadnji seji razpuščenega
občinskega sveta 14. junija 1924 tako ravnanje označil kot "akt maščevalnosti
in nasilja".69 Slovenec je ob tem zapisal, da je bil razpust občinskega sveta dejanje
"sedanjega fašistovskega režima, ki je brez vsakega zakonitega razloga razpustil
prvi zares ljudski zastop ljubljanskega mesta".70
Z razpustom ljubljanskega občinskega sveta leta 1924 se je začelo približno
tri leta trajajoče obdobje, ko Ljubljane nista vodila izvoljeni župan in občinski svet. V tem času so Ljubljano upravljali različni gerenti in gerentski svet. Ob
njihovem nastopu sta, odvisno od trenutnega razmerja politične moči, uživali
obe najmočnejši slovenski stranki – SLS in SDS. Najprej je zmagoslavje pripadlo SDS. Jutro je ob razpustu občinskega sveta slavilo konec "klerikalno-komunistične" diktature v mestu in zamenjavi na vrhu ljubljanske občine namenilo
ideološko obarvan komentar. "Kar je počenjala v mestni hiši črno-rdeča koalicija," je zatrjevalo,
je bila država v državi; a ne država, sloneča na demokratskih temeljih in na
zakonih, marveč država, ki ne pozna ne zakonov, ne odredb, pa tudi ne volje in
interesov svojih občanov. Ljubljanski občinski svet se je geriral [vodil – op. J. P.],
kot da bi bil na vse strani neodvisen sovjet, le da se je posluževal v izvajanju komunalne politike milejših form, kakor so v praksi pri ruskih sovjetih. Če ne bi bilo
nad ljubljanskim sovjetom državne oblasti, pred katero je imel navzlic temu, da
jo je ignoriral, vendarle še stalen strah, ali da bi imeli na Bleiweisovi cesti v Ljubljani [v današnji vladni palači na Prešernovi cesti – op. J. P.] klerikalnega velikega
župana, v Beogradu pa za ministra dr. Korošca, bi bilo ljubljansko prebivalstvo
izročeno ljubljanskemu sovjetu na milost in nemilost.

Jutro je nadaljevalo, da so se v času delovanja "klerikalno-komunistične"
večine na ljubljanskem magistratu občutno povečali stroški za občinski proračun, kar je gmotno ogrozilo ljubljansko prebivalstvo. Industrija in trgovina
bežita iz mesta, nova obrt se ne more razviti, stara hira. Pod "klerikalno-komu-
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"Imenovanje velikih županov", Jutro, 6. junij 1924, št. 134, 1; "Razglas", Uradni list ljubljanske in mariborske oblasti, 12. junij 1924, št. 52, 335.
"Ljubljana, 10. junija", "Razpust občinskega sveta ljubljanskega", Jutro, 11. junij 1924, št. 137, 1, 2.
"Vrnite avtonomijo prestolici Slovenije", Jutro, 7. oktober 1926, št. 229, 1.
"Tako protestira svobodna Ljubljana proti nasilstvu", Slovenec, 15. junij 1924, št. 136, 1.
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nističnim" režimom naj bi bila ogrožena tudi življenjska varnost miroljubnega
ljubljanskega prebivalstva. Komunisti naj bi pri mestni občini zasedli "nešteto
mest s svojimi najbolj zagrizenimi agitatorji, ki so na tihem pripravljali teren za
boljševiški prevrat. Komunisti so zasedli važna mesta tudi v mestni elektrarni ter
pri mestnem vodovodu, odkoder bi ob zanje ugodnem trenotku lahko uspešno
podprli vsak komunistični puč." Prebivalcem bi odvzeli vodo in luč, kar bi lahko
imelo usodne posledice. Jutro ob tem ni pozabilo omeniti, da je po znanem spopadu med komunisti in orjunaši 1. junija 1924 v Trbovljah nedvoumno jasno,
"da izvira komunistična akcija v Sloveniji v glavnem od komunističnih članov
občinskega sveta ljubljanskega". Z nastopom gerenta pa prehaja mestna občina
v zanesljive roke. "Vse prebivalstvo od njega upravičeno pričakuje, da bo z vso
brezobzirnostjo segel v boljševiško gnezdo na mestnem magistratu ter nujno
ukrenil vsaj to, da Ljubljančani ne bodo živeli v strahu za življenje in imetje."71
Jutro v svojem zmagoslavju ni pozabilo tudi na katoliško stran. Po njegovih
besedah so po razpustu občinskega sveta "najbolj pobešenih glav /.../ hodili po
mestu klerikalci, zavedajoč se, da so njihovi katoliški boljševiki kot protektorji
komunistov največ krivi, da so zapravili postojanko na mestnem magistratu".
Sedaj morajo "naprednjaki [liberalci – op. J. P.] storiti vse, da se nič več ne povrne
3. december 1922 in da režim črno-rdeče koalicije ne sme nikdar več na mestni
magistrat".72
Seveda je spremembo na magistratu povsem drugače razumela nasprotna
stran. Slovenec je 11. junija 1924 objavil Baltičev dopis Ljudevitu Periču, v katerem ga je seznanil z razpustom ljubljanskega občinskega sveta. Zanj se je odločil
predvsem zato,
ker se pri koalirani večini občinskega sveta pojavljajo stremljenja, ki niso v skladu
z zakonom o zaščiti javne varnosti in reda v državi [prepovedjo komunistične
dejavnosti – op. J. P.] in ker se takemu gremiju [združenju – op. J. P.] ne more prepustiti uprava mestne občine, ki je objednem politično oblastvo I. instance.73

Slovenec je razpust ljubljanskega občinskega sveta označil kot dejanje brezpravnosti in nasilja nad avtonomno ljubljansko mestno občino, ki se kaže tudi
v tem, da za vladnega komisarja ni bil imenovan uradnik, pač pa odvetnik, "ki
po eni strani ne uživa nobenega zaupanja ljudstva, po drugi strani pa ga oblasti
bodočnosti ne bodo mogle disciplinirati, ker ni uradnik". Razpust občinskega
sveta je bil za Slovenca moralna klofuta ljubljanskemu prebivalstvu, ki je svoje
zastopstvo in večino na ljubljanskem magistratu svobodno izvolilo in na števil71
72
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"Ljubljana, 10. junija", "Razpust občinskega sveta ljubljanskega", Jutro, 11. junij 1924, št. 137, 1, 2.
"Razpust občinskega sveta ljubljanskega", Jutro, 11. junij 1924, št. 137, 2.
"Prvi akt Žerjavovega eksponenta dr. Baltiča", Slovenec, 11. junij 1924, št. 132, 1.
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nih shodih pokazalo, da mu zaupa in odobrava njegovo delovanje. Posebej pa
je bil ogorčen nad Baltičevo utemeljitvijo, da se pri koalicijski večini občinskega
sveta pojavljajo z Zakonom o zaščiti države neusklajena stremljenja. "To se sliši
danes spričo nekaznovanega divjanja orjunašev po Ljubljani in spričo dejstva,
da glavni krivci krvavih trboveljskih dogodkov še svobodno divjajo po gostilnah in se pretepajo /.../ kot zasmeh varnosti in reda."74
Podobno so menili tudi na marksistični strani. Socialistični Naprej je razpust ljubljanskega občinskega sveta označil kot dejanje, ki bije demokraciji v
obraz, kot eno "tistih nasilij, ki našo državo postavljajo v eno vrsto z Mussolinijevo Italijo".75 Komunisti o spremembi na ljubljanskem magistratu niso pisali,
ker njihov tisk poleti 1924 ni izhajal.
Ljubljanska liberalna "glorija pa ni trajala dolgo",76 saj je le slaba dva meseca
kasneje v zmagoslavju uživala katoliška stran. Ko je 27. julija 1924 SLS stopila
v vlado, je notranji minister 31. julija za novega vladnega komisarja za Ljubljano imenoval nekdanjega župana Periča.77 "Strup iz Judeje nam je vzel ljubljanskega župana. Neka 'nevidna' sila ga je zopet vzpostavila", je zapisal Slovenec.
Vzpostavila je človeka, ki je čist, pošten in značajen, ki nikakor ni "klerikalec",
temveč je strokovnjak, poštenjak in pravičen.78 Jutro je seveda menilo drugače.
Po njem je bil za gerenta imenovan od Leninove Zveze delovnega ljudstva izvoljeni nekdanji župan, vladna SLS pa je s tem hotela "demonstrativno pokazati,
da sedanji vladni režim direktno podpira komuniste". "Komunistični" cilj Koroščeve stranke je torej, "da bi kar najhitreje ustvarili v Sloveniji vse predpogoje
za klero-komunistično in federalistično republiko".79 Na spremembo na vrhu
ljubljanske občine se je odklonilno odzval tudi Naprej. "Namesto orjunaškega
eksponenta dr. Krejčija /.../ je bil za ljubljanskega gerenta imenovan klerikalno-demokratsko-korunovski eksponent dr. Perič – po našem okusu le majhna
sprememba", je zapisal 31. julija 1924.80
A zamenjav še ni bilo konec. 15. oktobra 1924 je vlada, v kateri je bila SLS,
odstopila, v novi vladi, oblikovani 6. novembra 1924, pa so sodelovali slovenski liberalci. In tako je Viljem Baltič, ki je znova postal veliki župan ljubljanske
òblasti (v času, ko je bila v vladi SLS so ga s tega položaja odstranili), prav tako
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"Drugi akt: V Ljubljani", Slovenec, 11. junij 1924, št. 132, 1.
"Razno: Ljubljanski občinski svet", Naprej, 11. junij 1924, št. 58, 2.
Ravnihar, Mojega življenja pot, 175.
"Razglas", Uradni list ljubljanske in mariborske oblasti, 5. avgust 1924, št. 72, 429. Po poročanju Slovenca
naj bi minister za notranje zadeve Nastat Petrović ukaz o postavitvi Ljudevita Periča za gerenta ljubljanske občine podpisal 29. julija 1924. ("Dr. Perič gerent ljubljanske občine", Slovenec, 30. julij 1924,
št. 172, 1.)
"Za pravico", Slovenec, 31. julij 1924, št. 173, 1.
"Restavracija klero-komunističnega režima v Ljubljani", Jutro, 31. julij 1924, št. 179, 1.
"Razno : novi režim", Naprej, 31. julij 1924, št. 96, 2.
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Dr. Ljudevit Perič
(1884–1926),
ljubljanski župan v
letih 1921–1922 in
1923–1924 ter v letu
1924 gerent mesta
Ljubljane (Zarja, 17.
marec 1923, št. 11, 1)

še v istem mesecu po spremembi režima (10. novembra 1924) Periča zamenjal
s tričlanskim gerentskim svetom v liberalni sestavi. Vodil ga je vidni politik SDS
dr. Dinko Puc, njegova člana pa sta bila še strankina pripadnika Josip Turk in
Anton Likozar.81 "Cel teater, če bi ne bila stvar tako resna," je kasneje k temu
v spominih pripomnil Vladimir Ravnihar.82 Jutro je ob postavitvi gerentskega
sveta v kratki notici zapisalo, da je "vsa napredna javnost /.../ to spremembo
pozdravila z velikim navdušenjem ter je mnenje splošno, da je imela vlada sreč-
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"Razglas", Uradni list ljubljanske in mariborske oblasti, 14. november 1924, št. 104, 648; "Iz Ljubljane:
novo gerentstvo mestne občine", Jutro, 11. november 1924, št. 265, 4.
Ravnihar, Mojega življenja pot, 175.
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no roko pri izbiri oseb".83 Tudi katoliška stran to pot zamenjavi na ljubljanskem
magistratu ni namenila posebne pozornosti. Slovenec ji je prav tako namenil le
kratko notico,84 marksistični tisk pa je ni zabeležil.
Liberalni gerentski svet je deloval do 3. septembra 1926, ko ga je radikalski
notranji minister razpustil in za vladnega komisarja na ljubljanskem magistratu
imenoval politično nevtralnega dr. Antona Mencingerja.85 Po zatrjevanju Jutra
naj bi k temu pripomogli SLS, politiki iz nekdanje Samostojne kmetijske stranke, ki so bili tedaj na SDS nasprotnem političnem bregu, in Ravniharjevi radikali.86 Mencinger je posle ljubljanske mestne občine prevzel 7. oktobra 1926, to je
dober mesec dni po svojem imenovanju.87 Vzrok za tak časovni zamik bi lahko
bilo domnevno ravnanje SDS, ki naj bi po opozorilih Slovenca v Beogradu sprva
uspela preprečiti izvršitev odloka o razpustu ljubljanskega gerentskega sveta.88
Na zaplete pri njegovi izvršitvi so opozorili tudi socialisti in komunisti. Ob tem
so poudarili, da je bilo gerentstvo protizakonito in je pomenilo liberalno samovlado, ter zahtevali svobodno avtonomijo ljubljanske občine.89
Ko je bil odlok o razpustu ljubljanskega gerentskega sveta oktobra 1926
izvršen, je Jutro v njegovem razpustu videlo prizadevanje SLS, da bi v mestni
upravi uvedla svoj strankarski režim, kar pa se ji z Mencingerjevim imenovanjem ni posrečilo.90 Jutro je v omenjeni oceni pretiravalo, saj SLS tedaj ni bila
v vladi. Nasprotno pa si je SLS ob spremembi vodstva ljubljanske občine lažje
dala duška. Po Slovencu je imela Ljubljana svojega najhujšega sovražnika v SDS,
vzrok za večletno gerentstvo v mestu pa so bili izključno le ozki strankarski
cilji liberalne politike.91 Podobno opozorilo je prišlo tudi z marksistične strani. Komunistična Enotnost je zapisala, da so dve leti in pol na ljubljanskem
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"Iz Ljubljane: novo gerentstvo mestne občine", Jutro, 11. november 1924, št. 265, 4.
"Ljubljanske novice: gerentski svet", Slovenec, 12. november 1924, št. 259, 3.
"SDS-arsko gerentstvo v Ljubljani odstavljeno", Slovenec, 4. september 1926, št. 201, 1; "Ljubljanske
občinske volitve", Slovenski narod, 4. september, št. 200, 1.
"Zakaj vse naj bi služila vlada g. Uzunovića!", Jutro, 5. september 1926, št. 204, 2.
"Kaj se godi doma: imenovanje komisarja na ljubljanskem magistratu", Slovenec, 6. oktober 1926, št.
228, 3, "Konec gerentovanja", Slovenec, 8. oktober 1926, št. 230, 1; "Vladni komisar na ljubljanskem
magistratu", Jutro, 8. oktober 1926, št. 232, 2.
"Intrige proti vpostavitvi ljubljanske obč. samouprave", Slovenec, 5. september 1926, 1, "Zadeva ljubljanske občine", Slovenec, 7. september 1926, št. 203, 1. Ob tem pripominjam, da je bil razglas o razpustu ljubljanskega gerentskega sveta in imenovanju Antona Mencingerja za vladnega komisarja ljubljanske mestne občine v Uradnem listu ljubljanske in mariborske òblasti objavljen šele dan zatem, ko
je Mencinger prevzel svoje posle. – "Razglasi velikega župana ljubljanske oblasti: razglas", Uradni list
ljubljanske in mariborske oblasti, 8. oktober 1926, št. 93, 657.
"Dnevne novice: nasilje nad avtonomijo občin se nadaljuje; kdaj bodo občinske volitve v Ljubljani?;
v laseh so si radi ljubljanskih občinskih volitev", Delavska politika, 8. september 1926, št. 142, 3;
Namesto treh gerentov en sam komisar – potem pa zopet gerentje!", Enotnost, 9. september 1926, št.
2, 1; "Boj za samoupravo v Ljubljani", Naprej, 11. september 1926, št. 37, 2.
"Vrnite avtonomijo prestolici Slovenije!", Jutro, 8. oktober 1926, št. 232, 2.
"Vrnite avtonomijo prestolici Slovenije", Slovenec, 7. oktober 1926, št. 229, 1.
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magistratu brez nadzora ljudstva gospodarili od vlade imenovani demokratski regenti. In pristavila: "S postavitvijo komisarja so zadovoljne vse buržuazne
stranke, ne more pa biti zadovoljno delavstvo, ker med gerenti in komisarji ni
nobene bistvene razlike. Oboji so imenovani od zgoraj in ne voljeni, oboji morajo
voditi politiko buržuazije, ki jih je postavila." Komunisti so zato odklanjali tako
institut gerentstva kot komisarstva, zahtevali proporcionalen volilni red in razpis svobodnih volitev.92 Socialisti na omenjena vprašanja ob izvršitvi odloka o
razpustu gerentskega sveta niso opozorili. Delavska politika pa je poudarila, "da
je izjemnega stanja v ljubljanski občini konec".93
Med odzivi ob izvršitvi odloka o razpustu ljubljanskega gerentskega sveta
je izstopal članek v Slovencu, v katerem je bil podan dovolj prepričljiv prikaz
političnega in socialnogospodarskega razvoja v Ljubljani po letu 1921. Slovenec
ga je predstavil takole:
"Do leta 1921. je Ljubljani vladala skoro brez opozicije liberalna, oziroma
demokratska stranka," je dan po nastopu novega ljubljanskega vladnega komisarja zapisal Slovenec.
1922/23 [pa] se je posrečilo združenim delovnim stanovom večino demokratske gospode strmoglaviti. Pod liberalno ero je ljubljansko mesto napredovalo
jako počasi, o kakšni socialnopolitični zakonodaji in v velikem slogu zasnovani
komunalni politiki ni bilo sluha ne duha in po vojni je bilo čisto jasno, da liberalna gospoda za vodstvo modernega razvijajočega se mesta in za rešitev novodobnih komunalnih in socialnih problemov ni sposobna.
Večina združenih delovnih stanov v ljubljanskem občinskem svetu je začela
velikopotezno gospodarsko in socialno mestno politiko. Napravila je v vse
podrobnosti izdelan načrt, določila smernice in se lotila dela. Kljub nagajanju in nasprotovanju SDS /.../ so se začele graditi stanovanjske hiše, se je moderno uredilo službeno razmerje mestnega uradništva in delavstva, se je začelo
socialnopolitično delo po posebnem v to svrho ustanovljenem uradu, otvorilo
moderno ljudsko kopališče in temeljito uredilo in izboljšalo mestne finance.94

Ne da bi spomnil na razpust ljubljanskega občinskega sveta in postavitev
Krejčija in nato Periča za ljubljanska gerenta junija in julija 1924, je Slovenec
nadaljeval:
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"Ljubljansko občino delavcem", Enotnost, 14. oktober 1926, št. 7, 1.
"Ljubljansko občino delavcem", Enotnost, 14. oktober 1926, št. 7, 1; "Dnevne novice: pred razpisom
občinskih volitev v Ljubljani", Delavska politika, 9. oktober 1926, št. 151, 3.
"Konec gerentovanja", Slovenec, 8. oktober 1926, št. 230, 1. – O tedanjem delovanju ljubljanskega
občinskega sveta pod vodstvom ZDL glej Prunk, Zveza delovnega ljudstva, 216, 220.
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To delo je vlada po intrigah SDS leta 1924. naenkrat brez vsakega razloga ustavila
in poverila mestne posle gerentom iz samostojno-demokratske stranke. S tem
se je moderna, smotrena in dosledna komunalna politika nehala. Naravno je,
da gerenti sploh niso mogli izvajati kakega velikopoteznega občinskega programa, ker gerentstvo nima zaslombe v ljudstvu, ni odgovorno volivcem, ker ni
izvoljeno in ne uživa zaupanja tistih, katerim je postavljeno. Vrhtega je ljubljansko gerentstvo pripadalo najmanjši stranki v Ljubljani, stranki, ki nima v ljudstvu
nobene moralne zaslombe in živi samo od vladne milosti iz Beograda. Gerentstvo
je vladalo naravno pretežno po strankarskih političnih vidikih, saj je bilo zato
od SDS po vladi inštalirano. /.../ Gerentstvo pa po svojem strankarskem opredeljenju za kakšno ljudsko, potrebam širokih delovnih množic odgovarjajoče
socialnopolitično delo sploh ni imelo smisla. Kakršna politika SDS v državi,
takšna je bila tudi v ljubljanski mestni upravi: nedemokratična, reakcionarna,
malenkostna in brezplodna.95

III.
Nedemokratičnega, od interesov trenutno vladajoče politike odvisnega vodenja ljubljanske mestne občine je bilo konec 2. oktobra 1927. Tedaj so bile po
skoraj petih letih v Ljubljani znova občinske volitve, ki so jim v vseh političnih
taborih dali velik pomen. SDS, ki je sredi dvajsetih let politično obvladovala Ljubljano, je ljubljanske volitve razumela kot "boj med reakcijo in napredkom", kot
boj vseh naprednih sil proti SLS, ki na razburkanem jugoslovanskem političnem morju pluje pod črno zastavo političnega piratstva in nazadnjaštva. Zato
je potrebno, da so (po skupščinskih volitvah 11. septembra 1927, ki jih je v Ljubljani dobila SDS) "klerikalnemu kolosu izpodnešene noge za vedno!" To je na
shodu Naprednega bloka (volilne povezave SDS in NSS) 30. septembra 1927
v kazinski dvorani poudaril nosilec njegove občinske liste Dinko Puc. Zavzel
se je, da mora Ljubljana ostati žarišče slovenske kulture in gospodarstva – v
nasprotju z glavnim političnim načelom t. i. klerikalcev, ki hočejo iz Ljubljane
napraviti "mestece, prepreženo s cerkvami in samostani, napraviti iz njegovega
prebivalstva gospodarsko odvisne in zasužnjene ljudi, njegovo kulturo pa dati
pod kuratelo Zgodnje Danice, Rimskega Katolika, Bogoljuba ter Klaverjeve in
Mohorjeve družbe!" Neprepričljivo je še izjavil, da liberalna stran po volitvah ne
bo izrabljala svojega položaja za strankarske ali egoistične namene. V podobnem tonu je govoril tudi predstavnik NSS Ivan Tavčar, ki je opozarjal na vlogo
Ljubljane kot kulturnega in političnega središča Slovenije. "V vseh dobah naše
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"Konec gerentovanja", Slovenec, 8. oktober 1926, št. 230, 1.
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zgodovine se blešči ime Ljubljane kot zvezde vodnice, ki je dajala smer življenjski borbi slovenskega naroda," je dejal v svojem nastopu na shodu Naprednega
bloka. "Kadar so nastali odločilni trenutki za naše ljudstvo, se je slovensko oko
vedno obrnilo na belo Ljubljano, kako se bo odločila. Ljubljana ni nikdar odrekla: vedno je stala na čelu vsem novim pokretom slovenskega naroda. Ljubljana
je bila in bo steber narodne in napredne misli."96
Tudi SLS je v predvolilnem boju poudarila vlogo Ljubljane kot slovenskega
središča. Po besedah njenega načelnika Korošca je bila strankina politika vedno
naravnana tako, "da postane Ljubljana ne samo v napitnicah pri kakih banketih, ampak v resnici in dejstvu srce naše slovenske domovine, torišče slovenske
kulture, središče slovenskega gospodarstva in ognjišče slovenske zavednosti in
samozavesti". Ob tem je spomnil na obstoječo upravnoozemeljsko razdelitev
Slovenije, ki so jo ob sprejemu ustave podprli pripadniki predhodnice SDS –
Jugoslovanske demokratske stranke. "Ni lepo, ampak resnica je," je opomnil na
shodu SLS 30. septembra 1927 v Unionski dvorani,
da Slovenci še vedno nismo pozabili nekdanjih mej in da se še vedno najdejo
ljudje, ki sodijo človeka po tem, ali je Štajerc, Kranjc, Primorec, Prekmurec ali
Korošec. Toda, da naj bi Ljubljana bila politično, kulturno in gospodarsko središče
vseh Slovencev in vse Slovenije, temu se gotovo nihče dosedaj ni protivil, razen
samostalne demokratske stranke [JDS – op. J. P.], ki pri sklepanju naše ustave ni
samo dovolila, ampak celo zahtevala, da mora biti Slovenija deljena in tako Ljubljana ponižana na nivo navadnega provincialnega mesta.

Zato je skladno z avtonomističnim programom SLS, ki je zahteval upravno enotno Slovenijo, z naslednjimi besedami predstavil strankin politični ideal:
"Slovensko zavedna Ljubljana, kulturno bogato oskrbljena Ljubljana, gospodarsko močna Ljubljana. Naš ideal je, da postane Ljubljana ponovno središče vse
Slovenije in vseh Slovencev." In sicer tako, da si po več kot treh letih imenovanih komisarjev in gerentov sama izbere svoje občinsko zastopstvo in znova
zaživi svojo težko pričakovano in zaželeno avtonomijo, ki ji jo je leta 1924 vzela
SDS.97
Upravnoozemeljsko razdelitev Slovenije so ob ljubljanskih občinskih voli-
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"V nedeljo bo slavila napredna Ljubljana svojo tretjo zmago!", Jutro, 1. oktober 1927, št. 232, 1. Prim.
tudi "Pred volitvami v občinski svet ljubljanski", Jutro, 25. september 1928, št. 227, 2.
"Geslo SLS za Ljubljano", Slovenec, 1. oktober 1927, št. 222, 1–2. Podobne poudarke kot Anton Korošec
je na shodu SLS 30. septembra 1927 v Unionski dvorani izrekel tudi glavni urednik Slovenca Franc
Terseglav (prav tam, 2). O zavzemanju SLS, da bi Ljubljana postala gospodarsko, kulturno in politično
središče nedeljene Slovenije glej tudi "Za slovensko Ljubljano", Slovenec, 2. oktober 1927, št. 223, 1. O
zavzemanju JDS za upravnoozemeljsko razdelitev slovenskega ozemlja v Kraljevini SHS v času ustavne razprave leta 1921 glej Perovšek, Liberalizem in vprašanje slovenstva, 187–197.
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tvah leta 1927 obsodili tudi komunisti. "Ljubljana je prestolica razkosane in
razedinjene Slovenije," je zapisala Enotnost 30. septembra 1927. Obenem s tem
poudarkom pa je izpovedala še odločno razredno stališče. Ljubljanskim delavcem in nameščencem je nasvetovala naslednje vodilo: Nočemo bele (demokratske) Ljubljane, nočemo črne (katoliške) Ljubljane, "HOČEMO PA RDEČO
LJUBLJANO in tak občinski svet, ki bo /.../ v korist ljubljanskega proletariata!"98
Tako kot komunisti, so socialnopolitični pomen ljubljanskih občinskih
volitev za delavski razred poudarili tudi socialisti. "Buržuazija smatra prav tako
občino, kakor vse drugo blago in oblast za svoj eksploatacijski objekt in s tega
stališča urejuje tudi svojo politiko v občini," je opozarjala Delavska politika.
Zato nas lahko le socialistična politika povede
do tako nujno potrebne politične moči tako v občini kakor v državi. /.../ Zato
je prav posebne važnosti, da pride v občinski svet močna delavska socialistična
delegacija. /.../ Le močna socialistična delegacija bo v novem občinskem svetu
lahko odločilna, ker po sedanjem razpoloženju ne bo dobila ne klerikalna ne
demokratska stranka večine. Čim več socialistov bo v občinskem svetu, tem več
socialnopolitičnih zahtev se bo dalo izvojevati.99

Socialisti so v času pred občinskimi volitvami precej pozornosti namenili nedemokratičnemu in nepotističnemu vodenju ljubljanske občine v letih
1924–1927.100 Opozarjali so, da bodo volitve občini vrnile njene avtonomne
pravice in po ljudski volji izvoljeno zastopstvo,101 kar so ji odvzeli demokrati, ki
so na vse načine ovirali delo v občini. Razpuščali so občinski svet, poslabšali
volilni red, zabranili izplačilo kaldermine [cestnega davka – op. J. P.], preprečili
najetje posojila v gospodarske in socialnopolitične namene za zgradbo stanovanjskih hiš ter celo očitali prevelike plače mestnim uslužbencem.102
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"Volite listo DKRB, 5. peto skrinjico!", Enotnost, 30. september 1927, št. 37, 1.
"Boj za ljubljansko občino", Delavska politika, 24. september 1927, št. 77, 1–2. Prim. tudi "Dnevne
novice: pred razpisom občinskih volitev v Ljubljani, Delavska politika, 9. oktober 1926, št. 151, 3,
"Dnevne novice: na ljubljanske občinske volitve se pripravljajo", Delavska politika, 20. avgust 1927, št.
67, 3, "Za rdečo Ljubljano!", "Za pozitivno socialno delo na občini", Delavska politika, 1. oktober 1927,
št. 79, 1.
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"Dnevne novice: pred razpisom občinskih volitev", Delavska politika, 9. oktober 1926, št. 151, 3,
"Občinske volitve v Ljubljani, 2. oktobra 1927, 24. avgust 1927, št. 68, 1, "Dnevne novice: ljubljanske občinske volitve", Delavska politika, 17. september 1927, št. 75, 2, "Boj za ljubljansko občino",
Delavska politika, 24. september 1927, št. 77, 1, 2, M., "Ljubljanski volilci" Delavska politika, 28. september 1927, št. 78, 2.
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3, "Občinske volitve v Ljubljani, 2. oktobra 1927", Delavska politika, 24. avgust 1927, št. 68, 1.
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"Dnevne novice: enotna kandidatna lista Socialistične stranke in Zedinjenja za občinske volitve v
Ljubljani", Delavska politika, 27. avgust 1927, št. 69, 2. Glej tudi "Boj za ljubljansko občino", Delavska
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A tudi SLS ni odpravila komisariata. Zato se volivci lahko odločijo samo za
socialistično listo in ne za tiste, ki so s svojo malomarnostjo ali s svojo kapitalistično miselnostjo povzročili socialno stisko delavcev in uradnikov. In če le-ti
ne bodo storili svoje dolžnosti, ki jim jo narekuje njihov lastni interes, lahko
posledice pripišejo sami sebi. "Če vam je ljubše," je trdo zapisala Delavska politika, "pa si zadrgnite vrv okoli vrata!"103
Odločitev o volilni izbiri za socialistično stranko je Delavska politika utemeljila tudi z načelnim vrednotenjem obeh meščanskih strank. Iz njega je bilo
razvidno stališče, da za delavskega volivca, kar zadeva SDS in SLS, ne more veljati načelo "manjšega zla". Odločiti se mora po razredni pripadnosti, saj drugačna
dilema zanj ni merodajna. Bila pa naj bi v neustreznem vprašanju, "kaj naj volimo, klerikalce ali demokrate, rekoč – klerikalci so boljši od demokratov, niso
tako nasilni, gredo z rokavicami okrog naših žepov". A to ni prava odločitev,
enako kot tudi ni v stališču –
volimo rajše demokrate – eni in drugi niso pravzaprav nič vredni za delavce,
obljubujejo in se hvalijo kaj vse so naredili, res pa je, da niso ne eni ne drugi nič
pomagali nam, da so nas izednačili z macedonskimi berači, to se pravi skratka: –
ne izplača se govoriti: nimamo ne od enih, ne od drugih nič ko same obljube – ali
napredni moramo biti vkljub temu, klerikalcev pa ne bomo volili.104

Pred volitvami je Delavska politika opozorila tudi na značilno ravnanje
različnih predstavnikov mestne oblasti, usmerjeno v pridobivanje čim širše
politične podpore. Ob tem je prav tako spomnila na delavsko razredno volilno
vodilo. "Z mrzlično naglico se trudijo razni komisarji na magistratu," je prikazovala dotedanjo gerentsko dobo,
da zadobi Ljubljana sliko velemesta. Mudi se jim, da /.../ pokažejo uspehe gerentstva in njih gospodarstva. Tlakujejo se ulice, izpeljava se kanalizacijo, prestavlja
in renovira se spomenike. Povsod vidiš delavce, ki vrtajo in kopljejo na ulicah.
Eden gerent hoče prehiteti drugega v delih za blagor občanov. Prejšnji gerent se
je zadovoljil z asfaltom, ta je že segel po dragocenem bazaltoidu in če nam bo
sreča mila, da dobimo pred volitvami novega gerenta bomo imeli bržkone ulice
tlakovane z marmorjem. Tujec bi mislil, ko pogleda na ljubljanske ulice, da je tu
blagostanje doma. Pa žalibog, da temu ni tako. /.../ Je lepo, da se skrbi za olepšavo
mesta. Je lepo, da se skrbi za dobre ceste. Je pa zločin, če se v času, ko je tisoč
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"Dnevne novice: ljubljanske občinske volitve", Delavska politika, 17. september 1927, št. 75, 2.
M., "Ljubljanski volilci", Delavska politika, 28. september 1927, št. 78, 1.
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nujnejših nalog izdaja težke milijone za tlakovanje kongresnega trga z dragocenim bazaltoidom. /.../ Upamo, da ni več daleč čas, ko bo ljubljansko delavstvo napravilo obračun z raznimi demokratskimi in klerikalnimi gerenti in komisarji.105

Ljubljanske občinske volitve se za delavsko stran niso iztekle ugodno. Skupaj z Narodno socialistično stranko jih je dobila SDS, ki je od 10.432 volivcev
(volilnih upravičencev je bilo 14.546) prejela 4879 glasov (23 mandatov), sledila ji je SLS s 3864 glasovi (19 mandati), socialisti so dobili 537 glasov (2 mandata), radikali 513 glasov (2 mandata), komunisti oziroma Delavsko kmečki
republikanski blok (DKRB) 392 glasov (2 mandata), Neodvisna gospodarska
lista pa je dobila 247 glasov (1 mandat). Liberalna stran je torej dobila nad 1000
glasov več kot SLS.106 Svojo zmago je predstavila kot zmago naprednega bloka
"malega, poštenega in delovnega slovenskega človeka, v katerem se lahko združijo vsi, ki hočejo dati slehernemu človeku dostojno življenje in ki teoretično in
praktično priznavajo princip svobode, enakosti in bratstva". Jutro si je ob tem
dovolilo opazko, da se je končalo dolgoletno trpljenje, ki ga je morala Ljubljana prenašati po režimih gerentov in vladnih komisarjev, mestna uprava pa bo
iz absolutističnih rok prešla v roke ljudskega zastopstva. "Konec je samovolje,
konec paševanja klike." Glede na politično sliko Slovenije, ki je kazala ustaljeno
prevlado SLS, pa je liberalce spodbujalo: "Današnja zmaga napredne Ljubljane
bo mogočno odjeknila po vsej Sloveniji. Zlasti junaški borci za napredno misel
na kmetih bodo dobili novega pogumna, novega bodrila. Vzor Ljubljane mora
postati vzor sleherne, še tako oddaljene in osamele občine!"107 V tem smislu je
Dinko Puc po liberalni zmagi dejal: "Iztrgali smo Ljubljano iz črnih krempljev,
oprali ž njo vse madeže, da je danes zopet čista in bela."108
Katoliška stran si je seveda prizadevala, da bi čim bolj zmanjšala svoj poraz.
Slovenec se je skliceval na porast oddanih glasov za SLS v Ljubljani primerjavi
z volitvami v òblastno skupščino ljubljanske òblasti 23. januarja 1927 (SLS jih
je takrat dobila 3412) in dodal, da pogled v čase, ko je liberalna stranka povsem obvladovala Ljubljano – tudi če se upošteva prirast prebivalstva –, odkrije
še večjo politično težo SLS v njej.109 Sicer pa je ob poudarku, da je "bodočnost
naša", opozarjal, da so za SDS volili tisti, ki so se
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109
"Naprej!", Slovenec, 4. oktober 1927, št. 224, 1, "Triumf Slovenske ljudske stranke na celi črti", Slovenec,
24. januar 1927, št. 18a, 1; "Napredna in narodna zastava nad Ljubljano", Jutro, 24. januar 1927, št. 20,
1.
106

321

J. Perovšek: Političnoupravna podoba Ljubljane v letih 1918–1941

odločili za stranko faliranih bank, pretepaških metod in koritarske korupcije.
/.../ Celo med delavstvom jih je še veliko, ki volijo v nekakem pohipnotičnem
stanju orjunaše, ki so jih svoj čas pretepali. Mnogo jih je, ki so čisto pod vplivom
antiklerikalnih jutrovskih romanov, fraz in šlagerjev: pol- in enčetrt inteligenca.
Tu je treba počasnega zdravljenja in – veliko svežega zraka, ki ga bo prinesla zdrava, poštena državna politika.110

Delavska stran, ki jo je ošvrknil Slovenec, je vzroke za svoj slab volilni
nastop poiskala pri sebi. Komunisti so svojim pripadnikom očitali nedisciplino in nedejavnost, socialisti pa so krivili frakcijske boje med ljubljanskim delavstvom, njegovo malodušnost in volilno podporo razrednim nasprotnikom.111

***
Z zmago Naprednega bloka na ljubljanskih občinskih volitvah leta 1927 politični spopad, ki se je ob tej priložnosti bíl med SDS in SLS, ni ponehal. Na prvi
seji novoizvoljenega občinskega sveta 29. novembra 1927 so za župana izvolili
pripadnika SDS Dinka Puca.112 Po Pucovi izvolitvi so svetniki SLS izjavili, da z
njim kot županom v občinskem svetu ne morejo sodelovati, dokler se ne razčisti afera o prodaji Filipovega dvorca na Cankarjevem nabrežju Mestni hranilnici, ki so jo Pucu očitali ob ljubljanskih občinskih volitvah. Ko je bil nato za podžupana prav tako izvoljen pripadnik SDS Josip Turk, pa so svetniki SLS v znak
protesta zapustili mestno posvetovalno dvorano.113 Na liberalni strani so imeli
njihovo ravnanje za dokaz, da hoče SLS "ubiti novoizvoljeni občinski svet in
izposlovati imenovanje novega komisarja".114 SLS se na tak očitek ni ozirala, pač
pa je 3. decembra 1927 prek Jugoslovanskega poslanskega kluba vložila interpelacijo na notranjega ministra, v kateri ga je pozvala, naj Puca zaradi vpletenosti v korupcijske afere ne potrdi kot ljubljanskega župana. Glavna afera, ki je
po trditvah SLS bremenila Puca, je bila že omenjena prodaja Filipovega dvorca.
Po interpelaciji SLS je Puc kot gerent mesta Ljubljane leta 1926 dal pobudo, naj
Mestna hranilnica od Slovenske banke, ki je bila v težavah, kupi stavbo Filipov
dvorec in si tako povrne pri njej naložene vloge. Pri tem poslu je Puc nastopal
v večkratni vlogi. Bil je ljubljanski gerent in s tem nadzorna instanca Mestne
110
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hranilnice, predsednik nadzornega odbora Slovenske banke (po SLS) in še njen
pravni zastopnik. SLS je zato v interpelaciji poudarila, da je
nezdružljivo /.../ s častjo in poštenostjo vsakega človeka, osobito pa za jurista, katerega čista pravna zavest bi morala biti profinjena, da združuje v sebi funkcije, ki
eno in isto dejanje usmerjajo v raznih pravcih. Tako se pojavi [njihova] inkompatibiliteta [nezdružljivost – op. J. P.], ki je v svojem jedru nepoštena in vodi v
korupcijo. Ta konstatacija se je pojavila v ekspenzarju [odvetniškemu plačilu
– op. J. P.], ki ga ne more zaračunati noben pošten advokat, osobito ne, ako je
njegova dolžnost, da brani brezplačno zavod, katerega nadzorna instanca je.
Na drugi strani pa kaže v nepošteni luči dr. Puca dejstvo, ker je tako brzo pustil
izplačati svoj ekspenzar, ki bi lahko prišel v opasnost, ako pride Slovenska banka
v konkurz. To opasnost bi moral deliti z drugimi upniki Slovenske banke, ker je
bil njen nadzorstveni član.

SLS je v svoji interpelaciji Puca bremenila še prekoračitve proračuna ob
preureditvi mestne klavnice in prekoračitve proračuna ob izgradnji mestne
stanovanjske hiše na Ahacljevi cesti.115
Puc je na izrečene obtožbe odgovoril v Slovenskem narodu, in sicer v prepričanju, "da bi SLS ovirala delovanje občinskega sveta v vsakem slučaju, pa naj
bi bil [za župana] izvoljen Peter ali Pavel". Najprej je pojasnil, da v Slovenski
banki ni imel nobene vodilne funkcije, marveč je bil le član (in ne predsednik)
njenega nadzornega odbora. Pravnega zastopanja banke, za katero je vrsto let
reševal številne zadeve, ni zanikal. Prav tako je potrdil, da je povsem zlomljena
Slovenska banka Mestni hranilnici ljubljanski ponudila izplačilo visoke upniške
terjatve prek prodaje Filipovega dvorca. Mestna hranilnica je ponudbo sprejela,
si od kupnine odtegnila svojo terjatev v celotnem obsegu, ostanek pa izplačala
Slovenski banki. Puc je opozoril, da je bila kupčija za Mestno hranilnico nadvse
ugodna. Hranilnica je rešila celotno terjatev in v svoje roke za primerno ceno
dobila hišo, ki ima najboljšo trgovsko lego v mestu. Poudaril je še, da je kupčijo sklenil upravni odbor Mestne hranilnice, v katerem so zastopniki vseh političnih strank, odobrila pa jo je tudi vlada. Zato je spraševal, v čem naj bi bila
njegova krivda, če je kupčiji, ki je po eni strani obvarovala Mestno hranilnico
milijonske škode, po drugi strani pa Slovenski banki vsaj trenutno pomagala,
pritrdil tudi sam.116
Puc se ob gornjem vprašanju ni dotaknil nezdružljivosti svojih funkcij, ki
jih je imel pri prodaji Filipovega dvorca. Izjavil je le,
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da ne briga nikogar, kako je uporabila Slovenska banka ostanek kupnine, ki ga je
prejela, razen prizadetih. Da je uporabila denar v delno kritje svojih upnikov, je
samo po sebi umljivo. Ako sem bil med njimi tudi jaz, ni prav nič posebnega, kajti
kot upnik imam natanko vse tiste pravice, kakor drugi upniki.

Upnik je bil v dveh pogledih: kot vlagatelj in kot terjalec plačil za svoje
odvetniške storitve. Puc je navedel najpomembnejše, njihova plačila, izplačila
na račun svojih vlog ter vsoto, ki jo je kot vlagatelj pustil v banki. Čeprav "ni
okusno razpravljati v javnosti o računih in ekspanzerjih", je posebej spregovoril
še o svojih nagradah. "Če se upošteva," je zapisal, da gre
za delo skoro štirih let, za velike zadeve, ki so tekle skozi leta, pride se do zaključka,
da je zaslužek porazdeljen na odgovarjajoči čas še prav skromen, ter da absolutno
ne dosega dohodkov onih pravnih zastopnikov, ki so imeli pri bankah poleg honorarjev za pravdo tudi fiksne prejemke na mesec, katerih jaz nikdar nisem imel.
Kakor mi je neprijetno, bom primoran[,] ako se me prisili[,] navesti par slučajev, da
se bo videlo, ali je račun primeren ali ne.

Na podlagi povedanega je odločno odklonil očitek, da je oškodoval Mestno
hranilnico ali kakega upnika. Kot smešno je odklonil tudi trditev, "da bi bil moral
banko braniti, oziroma zastopati zastonj. V moji pisarni si je našel vsak revež,
ki ni mogel plačati, brez drugega brezplačno pravno pomoč, da bi pa denarne
zavode zastopal brezplačno, je malo preveč zahtevano. Tudi jaz moram živeti le
od dela svojih rok!" – "To je tedaj ta strašna korupcijska afera! V tem obstoji, da
smo Mestno hranilnico obvarovali škode in da je ena privatna stranka plačala
svojega odvetnika! Mislim, da lahko na te očitke mirno spim."117
Odgovor Dinka Puca je bil formalno ustrezen, pristavimo pa lahko, da je ob
prodaji Filipovega dvorca zaščitil tudi svoj gmotni interes. To očitno dejstvo je
izrabila SLS, kar je Jutro po vloženi interpelaciji označilo kot drastičen primer
zlorabe poslanske imunitete za strankarske namene. Njeno zlorabo potrjuje še
to, da imuniteta vlagatelje interpelacije ščiti pred zadoščenjem prizadetega na
sodišču.118 Podobno so v Beogradu opozorili tudi poslanci SDS v Narodni skupščini, ki so obenem poudarili, da ima interpelacija samo en namen – dati SLS
izgovor, da bi lahko zavlačevala potrditev dr. Puca za ljubljanskega župana.119
To pa ji ni uspelo. Puca, ki je še dokazal, da je do prekoračitve mestnega prora-

117

Prav tam.
"Ljubljana, 5. decembra", Jutro, 6. december 1927, št. 287, 1. Prim. tudi "Ljubljana, 8. decembra", Jutro,
9. december 1927, št. 290, 1.
119
"Poslanci o klerikalnem obrekovanju dr. Puca", Jutro, 6. december 1927, št. 287, 1.
118
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čuna pri preureditvi klavnice in izgradnji stanovanjske hiše na Ahacljevi cesti
prišlo zaradi sprva nepredvidenih naknadnih del,120 je kralj 11. januarja 1928
potrdil za župana. Slovenec je ob tem opozoril, da bo SLS vztrajala pri razčiščenju afere o prodajo Filipovega dvorca.121
S Pucovim županskim mestom je bilo povezano tudi delovanje komunistov. Najprej ob volitvah načelnikov občinskih svetov na tretji seji sveta 24.
februarja 1928. Takrat sta komunistična svetnika dr. Milan Lemež in ing. Dragotin Gustinčič, kljub načelnemu stališču, da zaradi protidelavske politike SDS in
SLS komunisti v občinskem svetu ne bodo podpirali nobene od njiju, glasovala
z demokrati proti SLS.122 K temu ju je navedlo ravnanje svetnikov SLS po izvolitvi ljubljanskega župana in podžupana 29. novembra 1927. Tudi na komunistični strani so namreč odhod svetnikov SLS s seje občinskega sveta ocenili kot
potezo, ki naj bi pripeljala do razveljavitve izvolitve župana in povzročila, da
bi veliki župan zopet uvedel komisariat. Ker je bil veliki župan pripadnik SLS,
le-ta pa je bila tudi v vladi, bi bil komisariat seveda v njenih rokah. Čeprav se to
ni zgodilo, je nevarnost uvedbe komisariata SLS kot grožnja obvisela v zraku. To
je odločilno vplivalo na Lemeža in Gustinčiča, da sta opustila prvotno načelno
stališče o nesodelovanju z meščanskimi strankami. Ob tem je Gustinčič prebral deklaracijo, da predstavnika DKRB glasujeta s SDS zato, ker je to glasovanje odločilno (mišljena je bila usoda ljubljanskega občinskega sveta) in ker je
SDS kot prva sprejela predlog DKRB, naj bo v odsekih zastopana tudi delavska
manjšina.123
Gustinčičevo in Lemeževo glasovanje v ljubljanskem občinskem svetu je v
vodstvu KPJ v Sloveniji sprožilo silovito razburjenje in nasprotovanje. Gustinčiču so očitali kršitev osnovnih načel stranke in neupoštevanje njene usmeritve,
vendar je Centralni komite KPJ ocenil, da je bila odločitev o glasovanju skupaj z
meščansko stranko pravilna, če je obstajala v Ljubljani dejanska nevarnost razpusta občinskega sveta in uvedbe komisariata SLS v primeru, da bi se zastopniki
partije vzdržali glasovanja.124
Med komunisti in Pucom je sicer ves čas njihovega sodelovanja v občinskem svetu (do 14. februarja 1929)125 živelo politično navzkrižje. To se je poka120

"Ljubljanska debata v oblastni skupščini", Jutro, 23. december 1927, št. 302, 2. Prim. tudi "Odgovor dr.
Dinka Puca klerikalnim obrekovalcem", Jutro, 7. december 1927, št. 288, 2.
121
"Zvesti načelom", Slovenec, 12. januar 1928, št. 9, 1; "Ljubljana, 12. januarja", Jutro, 13. januar 1928, št.
11, 1.
122
"Klerikalci hočejo zopet komisariat!", Enotnost, 2. december 1927, št. 46, 1, "Ljubljanski občinski svet",
Enotnost, 2. marec 1928, št. 9, 1; France Filipič, Poglavja iz revolucionarnega boja jugoslovanskih
komunistov 1919–1939: 1. knjiga (Ljubljana, 1981), 337 (dalje: Filipič, Poglavja, 1).
123
"Ljubljanski občinski svet", Enotnost, 2. marec 1928, št. 9, 1; Filipič, Poglavja, 1, 336–337.
124
Filipič, Poglavja, 1, 337–338.
125
"Zakoni in kraljevske uredbe", Uradni list ljubljanske in mariborske oblasti, 18. februar 1929, št. 17,
141–142. Prim. tudi "Novi ljubljanski občinski svet", Jutro, 15. februar 1929, št. 39, 1.
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Dr.
Dinko
Puc
(1879–1945), predsednik gerentskega
sveta mesta Ljubljane
v letih 1924–1926 in
v letih 1927–1935
ljubljanski
župan
(Spominski zbornik
Slovenije : ob dvajsetletnici Kraljevine
Jugoslavije (Ljubljana,
1939), 125)

zalo tudi po znanem skupščinskem atentatu 20. junija 1928, ko je poslanec centralistične srbske Narodne radikalne stranke Puniša Račić streljal na poslance
federalistične Hrvaške kmečke stranke (HKS); dva med njimi je ubil, trije pa so
bili ranjeni, med njimi tudi predsednik HKS in hrvaški narodni voditelj Stjepan
Radić, ki je 8. avgusta 1928 podlegel poškodbam. Zločin v Narodni skupščini
je skrajno zaostril jugoslovanski notranjepolitični položaj. V teh razmerah bi
morala biti naslednja redna seja ljubljanskega občinskega sveta v torek, 3. julija
1928, saj so bile po sklepu sveta redne občinske seje vsak prvi torek v mesecu.
Puc pa seje ni sklical. To je Lemeža in Gustinčiča spodbudilo, da sta mu 2. julija
poslala pismo, v katerem sta opozorila na govorice, po katerih naj bi bil glede
na politične razmere po njegovi oceni čas za sklic seje občinskega sveta neugoden. Zato sta poudarila, da
ni samo velika napaka, da se v tej politični situaciji zavlačuje redna občinska seja,
na kateri naj bi občinski svet stolnega mesta Slovenije zavzel stališče tudi nasproti
belgrajskim dogodkom, temveč naravnost neodpustljiva napaka županova je, da
ni sklical takoj po toliko značilnih in dalekosežnih dogodkih v parlamentu žalne
in protestne seje ljubljanskega občinskega sveta.
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Dogodki v skupščini so namreč znak, da je hegemonizem velikosrbskega
meščanstva brezobzirno napovedal boj proti vsaki parlamentarni opoziciji in
nesrbskim narodom, predvsem hrvaškemu. "To žalostno in velepolitično dejstvo ne sme iti mimo ljubljanskega občinskega sveta. /.../ On se mora zavedati,
da padajo tu zadnji ostanki meščanske demokracije, zadnji ostanki politične
svobode in da se bližamo z gigantskimi koraki odkriti – najbrže vojaški – diktaturi." Lemež in Gustinčič sta od Puca zahtevala, da brez odloga skliče občinsko
sejo, "da s tem Slovenci pokažemo, da ne nudimo podpore tajnim silam, ki se
bohato [bahato – op. J. P.] razvijajo in ki pretijo pahniti narode Jugoslavije v še
večjo mizerijo in še večje politično suženjstvo, kakor ga preživljamo danes".126
Puc je Lemežu in Gustinčiču odgovoril naslednji dan in pojasnil, da seje ni
sklical, ker občinski odseki niso opravili vsega dela. Pri tem se je skliceval na
dvoje praznikov iz pretečenega tedna (srbski Vidov dan 28. junija ter praznik
sv. Petra in Pavla 29. junija – op. J. P.) in zagotovil, da bo redna občinska seja
čez teden dni, 10. julija 1928. Uredništvo Enotnosti, ki je objavila obe pismi, je v
opombi pripisalo, da so
po naših informacijah /.../ odseki dobro založeni z rešenim materialom /.../. Sicer
pa g. župan niti z besedico ne skuša opravičiti dejstva, da ni sklical žalne in protestne seje v tako važnih dogodkih, kakor so dogodki v skupščini in na zagrebških
ulicah (krvavo zatrtih demonstracijah, ki so zajele Zagreb po skupščinskem atentatu – op. J. P.).127

Redna julijska seja občinskega sveta je dejansko bila 10. julija 1928 in je
obenem imela žalni značaj. Na seji je Puc podal izjavo ob beograjskih dogodkih
in se tako odzval tudi na utemeljene očitke s komunistične strani. Izjava se je
glasila:
'Dne 20. junija se je dogodil v Narodni skupščini zločin, kojega posledica sta bila
v vrstah narodnih poslanikov dva mrtva in trije ranjeni. Ta dogodek, kakršnega
doslej sličnega zgodovina parlamentarizma ni poznala, je globoko razburil vso
našo javnost in vzbudil težko žalost v vseh plasteh našega naroda. Ta zločin ni
samo oskrunil parlamentarna tla, marveč je tudi silno ponižal naš ugled v svetu.
Jaz sem v znak žalosti dal razobesiti na mestnih poslopjih žalne zastave. Temu
vzgledu je sledila vsa občina v dokaz solidarnega čustvovanja. Poslal sem tudi
prizadetim žalne brzojavke in se z nekaterimi tovariši udeležil maše zadušnice,
dočim so se drugi udeležili tudi pogreba žrtev. Žalostnega dogodka pa tudi danes

126
127

"Ljubljanski občinski svet", Enotnost, 6. julij 1928, št. 27, 1.
Prav tam.
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še nismo preboleli. Toda trdno upam, da kri ni tekla zastonj, marveč, da bo utrla
pot enakopravnosti vseh v tej državi, da bo pomagala k ozdravljenju razmer, da
ne bo poglobila nasprotstev med Srbi, Hrvati in Slovenci, marveč da bo pripomogla najti ono pot v našem političnem življenju, ki edina vodi h konsolidaciji,
pot enakosti in bratstva. V tej nadi kličem spominu padlih Pavla Radića in dr.
Basarička: Slava!'

Občinski svetniki so Pucovo izjavo poslušali stoje in na koncu tudi sami
zaklicali: "Slava!"128 Nato so tudi predstavniki občinskih klubov DKRB, SDS, SSJ
in SLS podali protestne in žalne izjave svojih političnih strank in skupin.129

***
Dinko Puc je Ljubljano, z vmesnim imenovanjem režima kraljeve diktature 14.
februarja 1929 za ljubljanskega župana (od uvedbe diktature do konca Kraljevine Jugoslavije so bili župani imenovani),130 vodil do 15. februarja 1935. Njegovo
župansko dobo je nekdanji vidni pripadnik SLS in od leta 1928 ljubljanski podžupan prof. Evgen Jarc označil za čas "velikega razmaha Ljubljane, ki se da ž njo
primerjati le še baročna doba na prelomu 17. in 18. stoletja in deloma doba po
potresu l. 1895"; najvažnejše delo je Puc opravil pri ureditvi mestnih financ.131
Za Pucom, ki so ga kraljevi namestniki na predlog ministra za notranje zadeve
v vladi režima JNS 8. februarja 1935 imenovali za bana Dravske banovine,132 je
ljubljanski župan 15. februarja postal dr. Vladimir Ravnihar. Tudi njega so kraljevi namestniki imenovali v času režima JNS.133 Ravnihar je župansko funkcijo

128

"Seja ljubljanskega občinskega sveta", Jutro, 11. julij 1928, št. 160, 2. – Pripominjam, da je bil Puc tudi
prvopodpisani pobudnik predloga resolucije, ki so ga poslanci SDS, SKS in SSJ v òblastni skupščini
ljubljanske òblasti podali ob zločinu v Narodni skupščini. Ljubljanska òblastna skupščina, v kateri
so imeli večino poslanci vladne SLS, resolucije ni sprejela. (Stiplovšek, Slovenski parlamentarizem
1927–1929, 251–252, 254–256, 462–463.)
129
"Deklaracija delavsko-kmečkega republikanskega bloka", Enotnost, 13. julij 1928, št. 28, 1; "Seja ljubljanskega občinskega sveta", Jutro, 11. julij 1928, št. 160, 2; "Seja ljubljanskega občinskega sveta",
Slovenec, 11. julij 1928, št. 155, 2.
130
"Zakoni in kraljevske uredbe", Uradni list ljubljanske in mariborske oblasti, 18. februar 1929, št. 17,
141. – Ob uvedbi diktature kralja Aleksandra 6. januarja 1929 so bile razrešene vse občinske uprave
v državi. Nove so postavili veliki župani, v mestih Beograd, Zagreb in Ljubljana pa jih je na predlog
ministra za notranje zadeve postavil kralj. ("Zakon o izpremembi zakonov o občinah in oblastnih
samoupravah", Uradni list ljubljanske in mariborske oblasti, 17. januar 1929, št. 5, 32.)
131
"Nastop novega ljubljanskega župana", Jutro, 1. marec 1935, št. 50, 2; "Zaprisega novega župana",
Slovenec, 1. marec 1935, št. 50, 4.
132
["Ukaz o postavitvi bana Dravske banovine"], Službeni list kraljevske banske uprave Dravske banovine, 16. februar 1935, št. 14, 113. Puc je banske posle prevzel 12. februarja 1935 ("Ban dr. Dinko Puc v
banovinskem svetu", Jutro, 13. februar 1935, št. 36, 2).
133
"Razne objave iz ,Službenih novinʼ", Službeni list kraljevske banske uprave Dravske banovine, 8. maj

328

S tudia
H istorica
S lovenica

nastopil 28. februarja 1935. Ob tej priložnosti je ljubljanski občinski svet Puca
izvolil za častnega občana Ljubljane.134 Ravnihar je županoval do 10. decembra
1935, ko ga je novi režim, v katerem je bil minister za notranje zadeve Anton
Korošec, razrešil in za njegovega naslednika 14. decembra 1935 postavil pripadnika katoliške strani dr. Jura Adlešiča. Adlešič je vodenje ljubljanske občine prevzel 24. decembra 1935; dotedanji župan Ravnihar je postal podžupan z
edino kompetenco, da nadomešča župana ob njegovi odsotnosti.135 Adlešič in
Ravnihar sta na svojih mestih ostala do leta 1942.

IV.
Politično podobo Ljubljane so dobro izražale tudi parlamentarne volitve in
volitve v òblastne skupščine. Volitve v Ustavodajno in Narodno skupščino Kraljevine SHS leta 1920 in 1923 je v Ljubljani dobila liberalna stran, volitve v Narodno skupščino leta 1925 katoliška, liberalci so nato dobili volitve v òblastno
skupščino ljubljanske òblasti leta 1927 in volitve v Narodno skupščino istega
leta, ob abstinenci katoliške strani in opori na režim kraljeve diktature ter JNS
pa so dobili tudi volitve v Narodno skupščino Kraljevine Jugoslavije 8. novembra 1931 in 5. maja 1935. 11. decembra 1938 je zmaga na skupščinskih volitvah
pripadla katoliškemu taboru oziroma JRZ.136
Ljubljana je bila med svetovnima vojnama – tudi če odmislimo skupščinske
volitve leta 1931 in 1935 ter čas vladnih komisarjev in gerentskega sveta – na

1935, št. 37, 409.
"Naši kraji in ljudje: dr. Vladimir Ravnihar novi župan ljubljanski", Jutro, 26. 2. 1935, št. 47, 3, "Nastop
novega ljubljanskega župana", Jutro, 1. marec 1935, št. 50, 2.
135
"Razne objave iz 'Službenih novin'", Službeni list kraljevske banske uprave Dravske banovine, 1. februar 1936, št. 10, 68; "Novi ljubljanski župan in mestno uradništvo", Slovenec, 27. december 1935, št.
297a, 3; Ravnihar, Mojega življenja pot, 242.
136
Bojan Balkovec, "Vsi na noge, vsi na plan, da bo zmaga čim sijajnejša": volilna teorija in praksa v
prvi jugoslovanski državi (Ljubljana, 2011), 226, 131, 132, 281; Stiplovšek, Slovenski parlamentarizem
1927–1929, 107; Jure Gašparič, SLS pod kraljevo diktaturo: diktatura kralja Aleksandra in politika
Slovenske ljudske stranke v letih 1929–1935 (Ljubljana, 2007), 125–128, 131–132, 133, 135, 255–
259 (dalje: Gašparič, SLS pod kraljevo diktaturo); "Napredna in narodna zastava nad Ljubljano", Jutro,
24. januar 1927, št. 20, 1, "Izvoljeni poslanci za naši dve oblastni skupščini", Jutro, 25. januar 1927, št.
21, 3, "Triumf narodne in državne misli: poslanci dravske banovine", "Ljubljana v zmagoslavju jugoslovanstva", Jutro: ponedeljkova izdaja, 9. november 1931, št. 45a, 1, 2, "Lista g. Jevtića je dobila absolutno
večino: dravska banovina", Jutro, 7. maj 1935, št. 104, 1, "Uradna poročila o izidu nedeljskih volitev",
Jutro, 13. december 1938, št. 288, 1; "Volivni izidi po okrajih: mesto Ljubljana", Slovenec, 24. januar
1927, št. 18a, 1, "Ljubljana", "Pregled volivnih izidov v Sloveniji po okrajih", "Dr. Korošec se zahvaljuje
svoji beli Ljubljani", "Slovenski volivci!", Slovenec, 13. december 1938, št. 285a, 2, 4. – O pritisku liberalcev, ki so ga kot predstavniki režima kraljeve diktature izvajali v Sloveniji pred javnimi skupščinskimi
volitvami leta 1931 in dosegli, da se jih je v Ljubljani udeležilo kar 82 % volilnih upravičencev, s čimer
so zagotovili gladko zmago svojega (režimskega) kandidata, glej Gašparič, SLS pod kraljevo diktaturo,
129–130, 132–133.
134
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Dr. Vladimir Ravnihar
(1871–1954)
ljubljanski župan v letu
1935
(Ilustrirani
Slovenec, 28. oktober
1928, št. 44, 349)

liberalni strani. To je odstopalo od siceršnje politične slike na Slovenskem, ki je
v končnem seštevku predstavljala nesporno prevlado SLS oziroma JRZ. Sicer pa
se je v političnem utripu Ljubljane, ki je na začetku dvajsetih let pokazala naklonjenost tudi do socialističnih političnih sil, poudarjeno izrazil takratni politični
razvoj na Slovenskem. Zajemal je vse prvine katoliško-liberalnega kulturnega
boja in drugih ideoloških in političnih izključnosti, spopad med avtonomistično-federalističnim in unitarnocentralističnim pogledom na jugoslovansko
državo ter položaj Slovencev v njej, revolucionarna prizadevanja komunistov,
krvava politična soočenja in delovanje različnih izven tradicionalnih taborov
oblikovanih političnih skupin. Ob tem pa je imela Ljubljana še svojo antropološko značilnost, ki jo je leta 1923 dobro označil v njej izhajajoči socialistični
Naprej. Avtor Veritas jo je predstavil takole:
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Dr.
Juro
Adlešič
(1884–1968),
ljubljanski župan v
letih
1935–1942
(Spominski zbornik
Slovenije : ob dvajsetletnici Kraljevine
Jugoslavije (Ljubljana,
1939), 104)

Ljubljana je po svoji velikosti glavno mesto Slovenije. Nikakor pa ni v Ljubljani
koncentriran tisti duh in tista psiha, katero bi ves narod po Sloveniji razumel in
odobraval /.../. Ljubljana leži na veliki tranzitni progi v bližini tujih mej, naravno
je torej, da bi ji koristilo, če bi iz nje kot glavnega mesta izviral mednaroden, a
pomirljiv duh na širokem modernem temelju, ne pa z vidika vaškega politikarja s cinizmom, šovinizmom in birokratskim egoizmom uveden značaj kakor
dosedaj.137

Na katoliški strani je po drugi svetovni vojni (1957) podobno oceno podal
Milan Komar v Buenos Airesu izhajajoči Slovenski poti: "Slovenci, zlasti pa Ljubljančani, smo malenkostni, kakor vsi prebivalci alpskih dolin, katerih obzorje
je točno določeno, zarisano in omejeno, kakor je to opazoval že veliki poznavalec človeškega srca Friedrich Nietzsche." Ne moremo "brez tiste uradniške,

137

Veritas, "Ljubljanska mentaliteta", Naprej, 3. marec 1923, št. 49, str.1.
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urejene, ljubljanske pobožnosti".138 Sicer pa je osnovna politična in ideološka
podoba Ljubljane tudi med svetovnima vojnama ostala taka, kakršno je že leta
1913 predstavil teolog, filozof in publicist dr. Leopold Lénard. Iz v vse pore
življenja zajedenega liberalno-klerikalnega nasprotja se je ponorčeval z dramatiziranim prizorom na ljubljanskem živilskem trgu:

Zbor branjevk:
/.../
Še na politiko,
(kako je to hudo!)
se moraš razumeti,
če češ, da kaj prodaš,
/.../
res težko je na sveti!
(Narodna dama pride z mogočnimi koraki po trgu, pristopi k branjevki, ki
prodaja perutnino.)
Narodna dama:
Koliko pa petelinček ta velja?
Branjevka:
Tri desetice, milostna gospa!
Narodna dama:
Hm, to bi bilo, a povejte mi,
če petelinček klerikalen ni? –
Branjevka:
	A, kaj še! Zatrdim vam, milostna gospa,
pri meni nič ni klerikalnega blaga.
Poglejte ga, pozna se mu z vedenja,
da petelinček je naprednega mišljenja!
/.../
Katoliška dama:
Kupila rada nekaj bi za dom,
a res težko je v naših grešnih časih!
Branjevka:
Komm, gnä'Frau, abr kaufen Hühner
[komm!
was exstra fein's für gnä'Frau wass i'.

138

Glej v: Dr. Lambert Ehrlich, stražar naših svetinj: gradivo za življenjepis, ur. Rudolf Čuješ (Antigonish /
Canada/, 1992), 255.
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(Pridi milostna gospa, ampak kupiti putke
[pridi!
kaj posebej dobrega mam za milostna gospa. – op. J. P.).
Katoliška dama:
Bi že kupila, a bojim se zlega,
da kje napredna ne tiči zalega!
Branjevka:
Putke moje so poštene
in pohlevne in solidne
liberalke ni nobene,
glej jih, kako so pridne!139
In približno tako se je tudi drugod na Slovenskem med vojnama vrtel vrednostni politični direndaj.

139

Leopold Lénard, Ljubljanski dirindaj: dramatične sličice iz glavnega in stolnega mesta SLOVENIJE
(Gorica, 1913), 5–7.
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Jurij Perovšek
LJUBLJANA AS THE POLITICAL AND ADMINISTRATIVE CENTER
IN THE PERIOD FROM 1918 TO 1941

SUMMARY
The downfall of the Habsburg monarchy and the establishment of the Yugoslav state marked a new stage in the political and administrative development
of Ljubljana. Ljubljana, which was until then a provincial administrative center of the central Slovene territory, developed into an all-Slovene political and
administrative center. In the State of the Slovenes, Croats and Serbs, this development was enabled by the National government SHS in Ljubljana, and later,
in the period between 1918 and 1923 under the Kingdom of Serbs, Croats and
Slovenes and with less official authority, by the Provincial Government and the
Regional Administrative Authority for Slovenia. In the period between 1924
and 1929, Ljubljana was one of the two centers of administrative authority (the
other one was Maribor), and in the period after that until 1941, Ljubljana again
became the Slovene administrative and political center as the seat of the Drava
Banate, within the restrictions set by the Yugoslav unitary state system.
In addition to being the political and administrative center, Ljubljana was
also the Slovene political center in the Kingdom of Serbs, Croats and Slovene
(from 1929 the Kingdom of Yugoslavia). Ljubljana was the seat of the majority
of Slovene political organizations and the place where all the leading Slovene
political publications were published, the most important among which were
the catholic Slovenec, the liberal Jutro and the liberal Slovenski narod. Ljubljana was also the place where a series of new parties and political organizations
were established.
The political centrality of Ljubljana was also reflected in numerous important and history-changing events and gatherings. Particularly important were
the all-Slovene gatherings for the just solution of the question of borders (1919,
1920), the First all-Yugoslav Sokol meeting (1922), the Fifth Catholic gathering (1923), the Marian Congress (1924), the great anti-corruption gathering
(1926), the celebration of the 10th and the 20th anniversaries of the May Declaration (1927, 1937), events and the celebration for the opening of the Sokol
Home at Tabor (1927), the celebration of the 30th anniversary of the rule of the
archbishop Dr. Anton Bonaventura Jeglič (1928), the celebration of the 10th
and the 20th anniversaries of the foundation of the Kingdom of SHS/Yugoslavia
on December 1st 1918 (1928, 1938), the funeral of the leading liberal politician Dr. Gregor Žerjav (1929), the celebration of the 120th anniversary of the
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foundation of the Illyrian Provinces and the opening of Napoleon's Obelisk
in front of the Turjak Palace (1929), the Second Congress of Slavic Academic
Catholic Youth (1930), the opening of the monument dedicated to King Peter
I Karađorđević in front of the Ljubljana Magistrate and the accompanying visit
of Queen Maria (1931), the celebration of the 60th anniversary of the head of
the Slovene People's Party (SLS) Anton Korošec (1932), the Sokol meeting at
the 30th anniversary of the foundation of the Južni sokol in Ljubljana (1933),
the celebration of the 1900th anniversary of the Salvation with the 60th anniversary mass by the Archbishop Jeglič (1933), the commemoration on the occasion of the death of King Alexander I (1934), the Second Eucharist Congress for
Yugoslavia (1935), the opening of the Orthodox Church of St. Cyril and Method (1936), the funeral of the archbishop Jeglič (1937), the First International
Youth Camp (1938), the VI. International Congress of Christ the King (1939),
the opening of the monument dedicated to King Alexander I Karađorđević, in
Zvezda (Congress Square) (1940), the funeral of Anton Korošec, the head of
the Slovene People's Party and the leading Slovene politician in the Kingdom
of the Serbs, Croats and Slovenes/Yugoslavia (1940), and mass demonstrations against the joining of the Kingdom of Yugoslavia to the Tripartite Pact
and then in support for the new government and the proclamation of Peter II.
Karađorđević of age after the military coup led by the general Dušan Simović.
In addition to the above mentioned events and happenings, Ljubljana was
also visited by the London Cardinal Francis Bourne (1919), the French Cardinal Dubois (1920) and the Polish cardinal August Hlond (1928, 1935). It was
also visited on several occasions by Alexander I Karađorđević, the Yugoslav
heir to the throne and later King (1920, 1922, 1923). In 1931 Ljubljana also
hosted Queen Maria, and four years later Prince Regent Pavel Karađordević and
his wife Princess Olga, the highest representatives of the Yugoslav authorities,
and the vice-president of the Czech government Msgr. Dr. Jan Šrámek. In the
years 1924 and 1935, Ljubljana hosted the meeting of the foreign ministers of
the Little Entente. On the 10th anniversary of the breakthrough at the Salonika
front, Ljubljana was also visited by the former commander of the Allied army,
the French general Louis Franchet d'Esperey (1928), and in the 1930s Ljubljana
was visited twice by the general Petar Živković. During his first visit (1930), he
was celebrated as the president of the regime of the King's dictatorship by all
the highest representatives of Slovene political, social and church life, whereas
during his second visit (1937) he was the president of the oppositional Yugoslav National Party, and his arrival at the Ljubljana railway station provoked
violent demonstrations provoked by the Slovene People's Party and the communists.
In addition to solemn events and celebrations, Ljubljana also experienced
acts of bloody violence. The police shooting at the demonstrators in Zaloška
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Street resulted in 13 deaths and around 30 wounded (1920), there was also
the shooting between the uniformed members of Orjuna and the police, which
resulted in several wounded people and led to the dismantling of the Orjuna
organization under the Ljubljana authorities and the disarmament of Orjuna in
the country (1926). Ljubljana was also the place of the street murder of Egidij
Peric (1928), who was a member of Orjuna from Primorje, and the place of
great demonstrations of student youth on the anniversary of the signing of the
Rapallo Treaty, which led the police to the brutal use of sabers and firearms
(1928). Violent acts also included the arson of the music pavilion in the training grounds of Ljubljana's branch of Sokol in Tivoli (1937).
In the whirlwind of political acts and ideological events, Ljubljana also
had a special place in Slovene politics. Political ideas were determined by the
two leading Slovene political camps – the catholic and the liberal. According
to their political programs, Ljubljana was either the center of autonomous and
administratively unified Slovenia, or the carrier and promoter of the politics of
Yugoslav unitary politics in the Slovenian territory.
As the Slovene political center, Ljubljana experienced the rule of the representatives from all the three traditional Slovene political camps. From 1918
to 1921, Ljubljana was headed by the liberal Dr. Ivan Tavčar, then Anton Pesek,
the liberal national socialist, was elected Mayor, but he never assumed the
mayoral position (1921). Pesek was followed by the socialist dr Ljudevit Perič,
who was the Mayor of Ljubljana from 1921 to 1924. Between 1924 and 1927,
Ljubljana was headed by the government commissioners and the council of
heads of municipal administration who mainly belonged to the liberal camp
(Dr. Voljem Krejči, Dr. Dinko Puc, Josip Turk, Anton Likozar), commissioners
were also Perič and the politically neutral Dr. Anton Mencinger. From 1927 to
1935, Ljubljana again had a mayor from the liberal camp – Dinko Puc, who was
followed in 1935 by the former liberal Dr. Vladimir Ravnihar, who in turn was
succeeded by the member of the catholic camp Dr. Juro Adlešič.
The political landscape of Ljubljana was also marked by the parliamentary elections and the election into the Provincial Assembly. In Ljubljana, the
elections into the Legislative Assembly and the National Assembly of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes in 1920 and in 1923 were won by the liberal
camp, while the elections into the National Assembly in 1925 were won by the
Catholic camp. The liberals then won the elections into the provincial assembly of the Ljubljana district in 1927 and the elections into the National Assembly the same year. With the Catholic abstaining from the elections and the support from the governing regime, they also won the elections into the National
Assembly of the Kingdom of SHS in 1931 and 1935. In 1938, the assembly elections were won by the catholic camp.
In the interwar period, Ljubljana was on the liberal side, even without tak-
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ing into account the assembly elections in 1931 and 1935 and the time of the
government commissioners and the council of heads of municipal administration. This represented a deviation from the common political Slovene landscape which was predominantly based on the power of the Slovene People's
Party and the Yugoslav Radical Union. The political scene in Ljubljana, which
was also favorable to socialist political forces at the beginning of 1920s, was
a reflection of the Slovene political development of the time. It encompassed
all the elements of the catholic-liberal political cultural fighting and the unitary-centralistic view of the Yugoslav state, the revolutionary endeavors of the
communists, bloody political fighting, and the functioning of different political
groups functioning outside the established camps.
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1.01 Izvirni znanstveni članek

Ljubljana kot gospodarsko središče
Žarko Lazarević
Dr., znanstveni svetnik
Inštitut za novejšo zgodovino
Kongresni trg 1, SI – 1000 Ljubljana
e-pošta: zarko.lazarevic@inz.si

Izvleček:

Predmet razprave je Ljubljana kot gospodarsko središče Slovenije v času med
obema vojnama. Članek je strukturiran tako, da so v uvodnih razdelkih povsem
razvidne historične okoliščine konstituiranja osrednjosti gospodarskega
položaja Ljubljane znotraj gospodarskega razvoja v 19. stoletju. Po predstavitvi
ekonomskih momentov sprememb in vplivu na ljubljanski gospodarski
položaj sledi analiza Ljubljane kot gospodarsko upravnega središča, kot sedeža
pomembnih gospodarskih družb, kot slovenskega finančnega, zadružnega,
trgovskega središča in kot industrijskega središča Slovenije. V zaključku sledi
analiza ljubljanske urbane regije in prebivalstva kot pomembnega ekonomskega
dejavnika.

Ključne besede:

Ljubljana, Kraljevina SHS/Jugoslavija, gospodarsko upravno središče,
bančništvo, zavarovalništvo, zadružništvo, trgovina, industrija, prebivalstvo

Studia Historica Slovenica
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 14 (2014), št. 2–3, str. 339–356, 27 cit., 4 slike
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški)
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V slovenski nacionalni ideologiji je imela Ljubljana osrednji položaj, bila je središče slovenske kulturne tvornosti. Pa tudi samopercepcija v Ljubljani ni bila
veliko drugačna. Iz obdobja med obema vojnama je tako pomenljiva uporaba
citata Ivana Cankarja, ki so ga uvrstili na naslovnico prve številke Kronike slovenskih mest v letu 1934. Tako beremo vznesene besede:
Vse blagoslove tebi, Ljubljana! Večja in lepša mesta so na svetu – ali vendar ni
ti enakega pod nebom! Pozdravljena ti, kraljica veselja, ti mati vseh sladkosti, ti
botrca prešernih ur! Prav na sredo vseh nadlog te je postavila nebeška modrost,
luč v temo, zeleno trato na pustinjo!

Besede so bile sicer pretirane, a vendar pričajo o simbolnem pomenu, ki so
ga pripisovali Ljubljani.
K slovesu osrednjosti se je podala tudi vloga gospodarskega središča. Tako
je bilo v času med obema vojnama zavedanje o Ljubljani kot gospodarskem
osredju Slovenije več kot očitno. Za ponazoritev tovrstnega gledanja ni boljšega
primera, kot je Vodnik po Ljubljani. Publikacija je bila namenjena obiskovalcem
Ljubljane. Opremila naj bi jih z osnovnimi podatki iz ljubljanske preteklosti in
sočasnosti, da bi bolj razumeli mesto in njegov položaj v Sloveniji. Predstavitev Ljubljane kot gospodarskega središča je bila zelo poučna. Že naslov poglavja je bil nedvoumen: "Ljubljana – gospodarsko središče Slovenije". Najprej so
predstavili strukturo in obseg prebivalstva, nato so prešli na prikaz relativnega
pomena posameznih gospodarskih panog v Ljubljani (promet, obrt, trgovina,
industrija, bančništvo, zadružništvo). Nadalje so predstavili največja in najpomembnejša ljubljanska podjetja iz različnih branž in celo dodali seznam ljubljanskih podjetij po strokah, vključno z naslovi in telefonskimi številkami.
Dodana je bila tudi obsežna priloga z oglasi za posamezna podjetja. Avtorji
vodnika so bili v predstavitvah podob Ljubljane stvarni, na trenutke tudi skromni. Besede, vzete iz vodnika, so jasne v opredeljevanju relativnega gospodarskega pomena Slovenije in s tem posredno tudi Ljubljane:
Slovenci smo majhen narod tudi v gospodarskem pogledu. Pač pa tvorimo
zaokroženo gospodarsko enoto. Res nimamo pokazati velikih statističnih podatkov o velikem našem gospodarstvu, pač pa je relativno naše gospodarstvo ugodno razvito, in sorazmerno razvito.1

Vsekakor je šlo za sintetiziran prikaz Ljubljane z različnih zornih kotov, ki
je nudil osnovne informacije za obiskovalce z ekonomskimi interesi, hkrati pa

1

Vodnik po Ljubljani (Ljubljana, 1931), 159–161 (dalje: Vodnik po Ljubljani).
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Oglasno sporočilo enega najpomembnejših slovenskih strojegradnih podjetij (Ilustracija I (1929), št. 8,
259)

tudi širše seznanjal s ponudbo ljubljanskega gospodarstva. Gospodarstvu je bil
namenjen sorazmerno velik prostor, kar je tudi na simbolni ravni gospodarstvo
izenačevalo z drugimi dejavnostmi. Tega pomena ne ovrže niti pomislek, da je
tako velika pozornost gospodarstvu tudi posledica dejstva, da so mnoga podjetja za uvrstitev v vodnik plačala in tako omogočila natis.

Centralnost Ljubljane
Razpravljati o Ljubljani kot gospodarskem središču slovenskega prostora je
dvoplastna namera, saj je potrebno opredeliti tako lastnosti Ljubljane kot tudi
samo okolje, katerega središče je. V času med obema vojnama je bila centralna
ekonomska lega Ljubljane nesporna. Njeno osrednjo lego je v moderni dobi že
od druge polovice 19. stoletja določala geografska umeščenost. V Ljubljani so se
križale železniške in cestne povezave, od severa proti jugovzhodu in z zahoda
proti vzhodu. Poleg tega je bila v tistem času Ljubljana s svojo okolico največje
urbano področje na Slovenskem. Njeno vplivno območje je bilo zelo široko,
ljubljansko gospodarstvo pa je imelo tako lokalni kot tudi vseslovenski značaj.
Če naj ponazorim Ljubljano kot gospodarsko središče v času med obema
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Vizija ljubljanske prihodnosti? (Ilustracija II (1930), št. 10, 403)

vojnama, potem ni bolj posrečenih primerov, kot so velike poslovne stavbe iz
tega časa. V njih je sublimirano sporočilo uspešnosti slovenskega meščanstva in
njegovega ekonomskega položaja. So simbol kapitalske moči, simbol arhitekturnega znanja, tehnološke zrelosti, zadostnih gradbenih zmogljivosti, drznosti
misliti drugače in uveljavljati ekonomizacijo mestnega prostora s pogledom,
uprtim proti nebu.
Korporativni sektor je v Ljubljani že navzven kazal svojo moč z reprezentativnimi stavbami Ljubljanske kreditne banke, Slavije, Zadružne gospodarske
banke, Vzajemne zavarovalnice, če naštejemo domače, ali denimo Bate v primeru tujega podjetja. Sporočilo uspešnega korporativnega sektorja prek simbolnega pomena stavb, umeščenih v sam center Ljubljane, je očiten. V svojih
ambicijah je zmogel seči prek dometa tradicionalnih socialnih vrednot skromnosti, zadržanosti in predvidljive gotovosti. To ambiciozno stališče korporativnega podjetniškega sektorja je dopolnjeval javni sektor z Narodno in univerzitetno knjižnico in obsežnim preurejanjem Ljubljane po predstavah Jožeta
Plečnika. Z novimi merili estetizacije arhitekture in mestnih javnih prostorov, z
mislijo na slovenske Atene, je dal Ljubljani trajen pečat. Pozabiti pa ne smemo
na Pokojninski zavod, ki je kot javna korporacija zaznamoval Ljubljano z
Nebotičnikom. Impozantna stavba, v tem času najvišja v Jugoslaviji, je oznanila
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novo koncepcijo mesta kot sestavnega dela novega gospodarskega razvojnega vzorca. S posegom v višino prek drugih stavb je vnesla v slovenski prostor
merilo ekonomizacije mestnega prostora. Grupiranje korporativnega sektorja na posameznih mestnih lokacijah je pomenilo tudi socialno pozicioniranje
znotraj slovenskega gospodarstva in družbe.
Nebotičnik in druge zgradbe torej potrjujejo, da je podoba Ljubljane kot
osrednjega političnega, kulturnega in upravnega središča dobila nove dimenzije s pridobitvijo atributov ekonomske, zlasti pa finančne moči. Ljubljana se je v
času med obema vojnama vzpostavila kot dinamično gospodarsko središče in
gibalo ekonomskih sprememb v širšem slovenskem prostoru. Znova dejstvo,
ki je bilo navzoče že v času med vojnama – tako je ljubljanski podžupan Evgen
Jarc leta 1930 z mislijo na Ljubljano zapisal, da so
moderna mesta produkt socialno-gospodarskega razvoja, izvirajočega iz
državljanske svobode. Na osnovi svobodne konkurence privlačuje njih svobodno
gospodarstvo ljudske mase in obeta najjačim zmago /…/ mesto ne živi zase svoje
gospodarsko in kulturno življenje, ampak je v tesnih stikih s podeželjem.2

Momenti sprememb
Časa med obema vojnama in položaja Slovenije ali katerega koli drugega mesta
ni mogoče razumeti, ne da bi se nekoliko več posvetili geostrateškim spremembam. Tudi ali zlasti na gospodarskem področju. Te spremembe so določale relativnostni ekonomski položaj posameznih regij in s tem tudi posameznih mest.
V nadaljevanju bom tako podal samo nekaj opozoril o Ljubljani kot gospodarskem središču. Skrčil jih bom v nekaj točk, ki jih opredeljujem kot gibalo
sprememb. Navajal bom torej spremembe, ki so omogočile kvalitativni preskok
Ljubljane iz lokalnega v širše regionalno središče; ki so dale Ljubljani priložnost,
da je postala centralno slovensko urbano območje z razčlenjenimi funkcijami.

1. Perifernost
Prva sprememba, na katero je potrebno opozoriti, je vprašanje perifernosti
slovenskega prostora, ko je iz osrednje geografske lege habsburškega prostora postal obmejni prostor jugoslovanske države. Iz središčne lege v habsburški
monarhiji je postal mejni, na več držav razdeljen prostor. Stoletja izgrajevana

2

Evgen Jarc, "Kulturne naloge naših mest", Kronika (1934), št. 1: 43 in 47.
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ekonomska in politična konfiguracija prostora se je z novimi državnimi mejami razkrojila in vzpostavila so se nova razmerja, nove ekonomske realnosti.
Nastopila je kvalitativna sprememba. Slovenski prostor sicer še zmerom ohranja periferni ekonomski značaj, vendar s pomembno razliko, da je sedaj med
vodilnimi na periferiji evropskih ekonomsko-socialnih procesov. Dejstvo je, da
je v času med obema vojnama nastopilo spreminjanje ekonomske in socialne
strukture. Ekonomski procesi v kontekstu prehajanja iz osrednje geografske
lege v obmejnost jugoslovanskega prostora so bili kratkoročno počasni, dolgoročno pa pomembni za restrukturiranje regionalnega slovenskega in lokalnega
ljubljanskega gospodarstva.
Kontekst sprememb pa je bil naslednji: po letu 1918 je v Evropi nastalo
17.600 km novih državnih meja – v tej suhoparni številki se izražajo globoki in
daljnosežni procesi na evropskih tleh, zlasti v Srednji, Vzhodni in Jugovzhodni
Evropi, kjer je bilo teh sprememb daleč največ. Nove državne meje so definirale
nove nacionalne ekonomije, nova carinska in monetarna področja. Na pretok
blaga to ni delovalo spodbudno. O ekonomskem liberalizmu na evropski ravni
ni bilo govora. Uveljavljali sta se retorika in praksa ekonomskega nacionalizma,
predvsem v Vzhodni Evropi, tj. v "evropskem tretjem svetu", kakor je to regijo
poimenoval angleški zgodovinar Derek Aldcroft. Z vključitvijo v Jugoslavijo je v
to okolje vstopila tudi Slovenija. S formalnimi in neformalnimi zaščitnimi ukrepi so varovali nacionalni interes – ne samo v ekonomiji, temveč tudi v kulturi
ali npr. politiki. Pomislimo samo na obravnavo nemške in madžarske manjšine
v državah naslednicah habsburške monarhije, na vse procese ekonomske, kulturne in politične deprivilegizacije. Gre za dobo ekonomskega nacionalizma.
Z retoriko zaščite t. i. "nacionalnega interesa" in krepitve domače podjetnosti
so načrtno izločali tujo konkurenco ali pa ji omejevali dostop do nacionalnih
trgov.3

2. Obmejnost
Druga sprememba, ki je dolgoročno na novo vzpostavljala središčno vlogo Ljubljane, je bila ravno obmejnost v novi državi. Da razumemo to strukturno spremembo, je potrebno seči v 19. stoletje, v čas graditve železnice, tj. prometne
integracije slovenskega prostora v širši evropski prostor. Železniško omrežje je
bilo grajeno iz strateških potreb in razmisleka habsburške monarhije. Železnica
je povezala trikotnik med Gradcem, Trstom in Zagrebom, ki so svoje gravita-

3

Žarko Lazarević, "Družba in gospodarstvo med vojnama (Vprašanje ravni modernizacij)", Zgodovinski
časopis 67 (2013), št. 1–2: 113–144 (dalje: Lazarević, "Družba in gospodarstvo med vojnama").
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cijsko območje razširili globoko v slovenski prostor. Kot dinamična regionalna središča politične, gospodarske in kulturne moči so pritegnila gospodarske
potenciale in migracijske tokove z znatnega dela slovenskega ozemlja. V slovenskem prostoru ni središča, ki bi se lahko merilo z naštetimi. Slovensko ozemlje ni imelo zadostne razvojne dinamike. Najprej je bilo v globoki transformacijski depresiji, potem pa je bil ekonomski razvoj zelo počasen in teritorialno
razpršen. V tem času je postala Ljubljana slovensko središče, prestolnica dežele.
Pri gospodarskih zadevah se je osrednji položaj nakazal v slovenskem značaju
nadregionalnih institucij. Gospodarske ustanove, ki so segale po vsem slovenskem prostoru, npr. različne zadružne zveze ali bančne družbe, so se umeščale
v Ljubljano, v politični in kulturni center, v katerem pa so bile tudi gospodarske
pobude politično spodbujene.
Obmejni status v novi državi je dal Ljubljani priložnost, da je ob izostanku graške in tržaške konkurence hitreje razvila ekonomske potenciale in tako
postala osrednja ekonomska regija v slovenskem prostoru.4

3. Izenačenje značajev
Pri tretji spremembi izpostavljam nastop dejstva izenačitve prevladujoče etnične opredelitve prebivalstva in značaja ekonomskih ustanov. To je zaznamovalo
19. stoletje in vplivalo na tedanji položaj Ljubljane v slovenskem prostoru. V
interpretaciji tega dejstva se naslanjam na hipotezo Toussainta Hočevarja, da naj
bi bile institucije, ki vplivajo na gospodarski razvoj, jezikovno usklajene s prebivalstvom nekega ozemlja. Le v tem primeru je potencialni družbeni produkt
lahko optimalen, torej največji, ker družbena ločnica ni več jezikovna, temveč
stopijo v ospredje ekonomski in socialni dejavniki.5 Implikacije obstoja razcepa prevladujoče etničnosti značaja gospodarskih ustanov so bile večplastne.
Nemška narava ekonomskih institucij formalnih in neformalnih oblik, državnih, samoupravnih ali zasebnih, je bila hkrati vzrok ter posledica kulturnega
transferja znanja in na tem temelječe tehnologije. Uvajanje novih tehnologij je
bilo povezano z nemškim kulturnim krogom, tudi nosilci tehnologije, kot so
bili mojstri ali inženirji, so prihajali iz neslovenskega ozemlja in so se navadno
prepoznavali v nemškem kulturnem krogu. Značilnost tega časa je razmeroma
velika prisotnost tujih tehniških strokovnjakov v slovenskem gospodarstvu, ki
so skrbeli za zahtevnejše proizvodne in upravne procese.

4

5

Žarko Lazarević, "Maribor v slovenskem prostoru (skica dolgoročnih gospodarskih razmerij)", v:
Mesto in gospodarstvo: Mariborsko gospodarstvo v 20. stoletju, ur. Željko Oset, Aleksandra Berberih
Slana in Žarko Lazarević (Maribor, 2010), 18.
Toussaint Hočevar, Slovenski družbeni razvoj (New Orleans, 1979), 15–21.
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Razcep je torej dobil oprijemljivo posledico v dejstvu, da sta se ekonomski
razvoj ter uspešnost začela istovetiti z nemško kulturno in ekonomsko sfero. S
prizadevanji za ekonomsko vrednostno izenačitev slovenske skupnosti z nemško se je pojavil dodaten element, ki je tudi determiniral ekonomski položaj
Ljubljane v slovenskem prostoru. Razcep med značajem ekonomskih institucij
in večinskim prebivalstvom je bil na Kranjskem najmanjši. Z nekaj truda ga je
bilo mogoče razmeroma hitro preseči. To se je začelo dogajati v osemdesetih
in devetdesetih letih 19. stoletja, ko je ekonomsko modernizacijska pobuda
znotraj slovenske skupnosti povsem prešla na Kranjsko. Če je v prejšnjih desetletjih za Kranjsko veljala nekakšna socialna konservativnost, kakor je to opredelil Vasilij Melik,6 se je v zadnjih dveh desetletjih pred iztekom 19. stoletja to
spremenilo. Tudi področja na Kranjskem so stopila na pot nekoliko hitrejšega
oprijemanja orodij in tehnik modernizacijskega procesa. Ekonomska aktivnost
slovenske skupnosti na področju industrijskega dela se je povečala, kar je topilo
ost "nasprotja" med izpričano etnično pripadnostjo in ekonomsko uspešnostjo.
V tem procesu lahko opozorimo na dva stvarna in en simbolični dogodek.
Če začnemo pri slednjem, lahko prenos uredništva Slovenskega naroda iz Maribora v Ljubljano (1872) na simbolni ravni štejemo za napoved premika težišča
– in to ne samo političnega, temveč tudi gospodarskega. Pri stvarnih dogodkih pa moramo našo pozornost usmeriti na vzpostavljanje zadružne mreže in
bančnih delniških družb. Zadružna pobuda se je resda rodila v Celju z Zvezo
slovenskih posojilnic, vendar je zadružništvo doživelo pravi razmah šele s Krekovo pobudo. Ko je bila prek Zveze kranjskih posojilnic oblikovana Zadružna
zveza v Ljubljani, se je položaj povsem spremenil. Ljubljanska Zadružna zveza
je pokrila celoten slovenski prostor ter s centralizacijo denarnih sredstev in
blagovnih tokov prenesla težišče slovenske ekonomske sfere v Ljubljano. Enak
model je zasledovala od leta 1907 tudi Zveza slovenskih zadrug, ki jo uvrščamo v interesno sfero liberalnega pola slovenske politike.7 Obe ustanovi sta
pomembno pomagali premostiti precep med značajem ekonomskih ustanov
in etnično pripadnostjo prebivalstva.
Do premika je prišlo tudi na področju denarnih zavodov. Ustanovitev
Mestne hranilnice ljubljanske je bila pomembna točka. Pripisali so ji pomen
osrednjega slovenskega denarnega zavoda in to vlogo je dolgo igrala, tudi
prek časovnih zamejitev habsburške monarhije.8 Druga pomembna točka je

6
7

8

Vasilij Melik, "Josip Vošnjak in njegovi spomini", v: Josip Vošnjak, Spomini (Ljubljana, 1982), 647.
Žarko Lazarević, "Nacionalne in gospodarske prvine slovenskega zadružništva", v: Stiplovškov zbornik
(Ljubljana, 2005), 159–168.
Žarko Lazarević in Jože Prinčič, Zgodovina slovenskega bančništva (Ljubljana, 2005), 25, 137 (dalje:
Lazarević, Prinčič, Zgodovina slovenskega bančništva).
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Oglasno sporočilo
največjega časopisnega podjetja v Sloveniji
(Ilustracija III (1931),
št. 9, 397)

bila ustanovitev Ljubljanske kreditne banke kot afiliacije praške Živnostenske banke. Slovensko okolje je z Ljubljansko kreditno banko dobilo alternativnega ponudnika kapitala in prek dunajske podružnice Živnostenske banke
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tudi dostop do mednarodnega finančnega trga. Druga pomembna dimenzija
pa je bila investicijska politika. Ljubljanska kreditna banka je s poslovalnicami pokrila celoten prostor ter spodbudila nastanek nekaj delniških družb in
drugih podjetij ali pa z nakupom delnic postala delni lastnik že obstoječih.9
Znameniti bojkot Kranjske hranilnice leta 1908 je javno dokazal na novo pridobljeno političnoekonomsko moč in samozavest, ki je po vplivu znotraj slovenske skupnosti presegala meje dežele Kranjske. Premik je sledil tudi v kulturno-ekonomski sferi. Gospodarska glasila – npr. Narodni gospodar ali Narodno
gospodarski vestnik (predhodnik Trgovskega tovariša) kot glasili zadružništva
in podjetniških krogov – so sedež sicer imela v Ljubljani, njihovo ciljno območje pa je bil slovenski etnični prostor.
Ljubljana je tako že pred prvo svetovno vojno postala slovensko gospodarsko središče, ne da bi si za to sama prizadevala, kakor je posrečeno zapisal Stane
Granda.10 Ekonomske ustanove na Kranjskem, v Ljubljani, so dobile nadregionalni značaj. To nedvomno priča o drugačnih miselnih shemah, konceptualizaciji in percepciji lastnega lokalnega (regionalnega) in zlasti nacionalnega
prostora. S tem so se vzpostavile tudi dolgoročne ekonomske relacije, pa tudi
primerjalna razmerja znotraj slovenskega prostora.

4. Razvojni diskurz
Četrta sprememba je nastopila na področju razvojnega okolja. Slovenski prostor je v času med obema vojnama bolj kot kdaj prej začel prežemati razvojni
diskurz. Nacionalni diskurz je na "na prvenstvu" zaradi konstitutivnosti v novi
državi postopno izgubljal. Značilen pa je ostal v kakršni koli tematizaciji zamejskih vprašanj. Razvojni diskurz je pridobival na veljavi zaradi socialnih vprašanj.
Vprašanja ekonomskega in družbenega razvoja so začela prihajati v ospredje.
To je omogočila tudi ustanovitev univerze, ki je s širjenjem znanja krepila intelektualno skupnost, sposobno kritične refleksije družbe in ekonomije. Vloga
univerze in njena umestitev v Ljubljano je krepila osrednji položaj mesta tudi
s stališča ekonomije. S širitvijo ravni izobrazbe se je v Ljubljani večala možnost
inovacij v družbenem in gospodarskem življenju. Omogočeno je bilo hitrejše
ustvarjanje družbenega ozračja, naklonjenega ekonomskemu razvoju in dajalo
intelektualno podlago (znanje o obvladovanju upravljavskih in industrijskih
procesov) gospodarskim pobudam različnih zvrsti, lokalnim in bolj ambicio-

9

10

Žarko Lazarević, Plasti prostora in časa (Iz gospodarske zgodovine Slovenije prve polovice 20. stoletja)
(Ljubljana, 2009), 161–169.
Stane Granda, "Rast Ljubljane v gospodarsko središče Slovenije", v: Od Maribora do Trsta, ur. Darko
Friš in Franc Rozman (Maribor, 1997), 99–105.
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Šaljiv komentar Ivana
Roba ob regulaciji Ljubljanice (Ilustracija II
(1930), št. 5, 153)

znim.11 Primer tega je bila npr. ideja poglobitve železnice v Ljubljani in s tem
organskega prehajanja iz enega v drug mestni predel.12 Ali denimo primer prve
uporabe standardiziranega inteligenčnega testa v ljubljanski poklicni svetovalnici. Oboje je bila novost za slovenski prostor, tako standardiziran test kot tudi
ustanovitev poklicne svetovalnice za šolajočo mladino.13

11
12

13

Lazarević, "Družba in gospodarstvo med vojnama": 118–122.
Stanko Dimnik, "Rešitev ljubljanskega železniškega problema s poglobitvijo železnice", Kronika slovenskih mest 4 (1937), št. 4: 201–211.
Vlado Schmidt, "Gospodarski pomen ljubljanske poklicne svetovalnice in posredovalnice", Tehnika
in gospodarstvo 5 (1939), št. 1–2: 38–45.
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Elementi osrednjosti gospodarskega položaja Ljubljane
Po teh opozorilih na širši kontekst središčnega položaja Ljubljane lahko preidem na manifestacije njenega osrednjega ekonomskega položaja. Tudi to bom
obravnaval v nekaj točkah.

1. Ljubljana kot upravno-gospodarsko središče
V času med obema vojnama je postala Ljubljana slovensko upravno-gospodarsko središče. Z razširitvijo pristojnosti uprave dežele Kranjske na celotno slovensko ozemlje v okviru Jugoslavije je prišlo ne samo do slovenizacije uprave,
temveč tudi do poenotenja upravljanja večinskega dela slovenskega prostora. Tukaj velja opozoriti na zbornico za trgovino, obrt in industrijo, kmetijsko
zbornico, obrtno zbornico, socialnovarstvene zavode, carinske in davčne uprave, zadružne zveze, zvezo združenj bančnih zavodov in podobne ustanove.14
Vse te ustanove so opravljale specifične gospodarske in upravne funkcije. Posamezniki so dobili možnost urejati upravno-gospodarske zadeve v Ljubljani in v
slovenščini, kar je lajšalo ter spodbujalo ekonomsko aktivnost zaradi enotnega pristopa uradnih organov na celotnem pristojnem področju. Našteto sicer
zveni skromno, vendar je imelo izjemno velik učinek v vsakdanjem življenju.
Odpravljalo je negotovost in nacionalno-politično arbitrarnost, ki je bila značilna za štajerske predele pred prvo svetovno vojno.

2. Ljubljana kot sedež pomembnih gospodarskih družb
V Ljubljani je bil sedež vseh pomembnejših slovenskih družb. Kaj je to pomenilo, naj opozorim s primerom Trboveljske premogokopne družbe (TPD). V
obdobju med obema vojnama je veljala TPD za največje gospodarsko podjetje
v državi. Za tedanje razmere je šlo za ogromno, naravnost kolosalno podjetje.
Po svojem pomenu in moči je daleč presegalo slovenske meje, pa tudi jugoslovanske razsežnosti so komaj zadostovale. TPD je bilo namreč največje jugoslovansko podjetje, bilo je lastnik vseh slovenskih rudnikov premoga, poleg tega
pa še nekaj opekarn, cementarn in tovarn apna v Revirjih. Veličina TPD je razvidna tudi iz dejstva, da so njene delnice kotirale na kar osmih borzah, treh jugoslovanskih (Ljubljana, Zagreb, Beograd) in petih v tujih finančnih središčih: na

14

Jurij Perovšek, Slovenska osamosvojitev v letu 1918: Študija o slovenski državnosti v Državi Slovencev,
Hrvatov in Srbov (Ljubljana, 1989).
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Dunaju, v Parizu, Pragi, Lyonu in Ženevi. Že ti podatki so več kot dovolj zgovorni, še bolj povedni pa postanejo, ko jim ob bok postavimo dejstvo, da je delniška
glavnica TPD predstavljala v obdobju med obema vojnama kar 35 odstotkov
vsega slovenskega delniškega kapitala.15 Tako visok delež enega samega podjetja nam pripoveduje dve zgodbi. Najprej priča o dejanski veličini TPD, obenem
pa o kapitalsko skromni in razdrobljeni gospodarski strukturi tedanje Slovenije
oziroma o slovenski revščini. Kaj je pomenilo imeti tako podjetje v Ljubljani s
stališča kakovosti delovnih mest in potrebnih bančnih in drugih storitev, da je
nemoteno delovalo, ni treba posebej razlagati.

3. Ljubljana kot slovensko finančno središče
V obdobju med obema vojnama je postala Ljubljana slovensko finančno središče. Vse banke, ki so v slovenskem prostoru kaj pomenile, so imele sedež v Ljubljani. Slovenski bančni kapital, v jugoslovanskih razsežnostih je štel 14 odstotkov, je bil osredotočen v treh bankah: Ljubljanski kreditni banki, Kreditnem
zavodu za trgovino in industrijo ter Zadružni gospodarski banki. Medtem ko
sta bili Ljubljanska kreditna banka in Zadružna gospodarska banka univerzalni
banki, je bil Kreditni zavod bolj specializirana bančna ustanova, ki je večinoma
poslovala samo s podjetji, s prebivalstvom pa bistveno manj. Naštete banke so
skupaj nadzorovale skoraj polovico delniškega kapitala v Sloveniji. Kot v vseh
drugih ozirih je tudi tukaj prednjačila Ljubljanska kreditna banka, daleč najmočnejša slovenska banka, ki je sama obvladovala dobro petino slovenskega
delniškega kapitala. Skromnejša relativna deleža, a kljub temu z velikim vplivom v gospodarskem življenju, sta imela Kreditni zavod in Zadružna gospodarska banka – delež prvega je znašal slabih 15 odstotkov, druga pa je nadzorovala
dvajsetino skupne vsote delniškega kapitala v Sloveniji. K temu je nedvomno
potrebno priključiti še obe regulativni hranilnici, in sicer Kranjsko hranilnico
oz. Hranilnico dravske banovine in Mestno hranilnico Ljubljansko, ki sta skupaj
predstavljali polovico regulativnega hranilništva.16
V Ljubljani sta imeli sedež dve slovenski zavarovalnici, Vzajemna zavarovalnica in Slavija. Obvladovali sta večinski delež regionalnega trga. Z 42-odstotnim tržnim deležem je prednjačila Vzajemna zavarovalnica, Slaviji je pripadalo
14 odstotkov trga. Obe slovenski zavarovalnici sta poslovanje razširili tudi na
jugoslovansko področje in bili med večjimi tudi v tem okviru. Vzajemna zavarovalnica je bila v požarnem zavarovanju s 7,6-odstotnim tržnim deležem na

15
16

France Kresal, "Slovensko podjetništvo v industriji", Prispevki za novejšo zgodovino (1994), št. 1: 62.
Lazarević, Prinčič, Zgodovina slovenskega bančništva, 80–84.
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šestem mestu v državi, Slavija pa s 7-odstotnim deležem na osmem. V okviru
življenjskih zavarovanj pa sta bili še znatno višje, Vzajemna je bila prva v državi,
Slavija pa na četrtem mestu.17
Kot pomembno finančno ustanovo velja omeniti še Pokojninski zavod, ki je
upravljal obsežen pokojninski sklad in je bil pomemben investitor v nepremičnine oziroma stanovanjska poslopja v različnih slovenskih mestih. Najambicioznejši
projekt je bil že omenjeni Nebotičnik.18 S to dejavnostjo je bil eden od pomembnih
generatorjev gospodarske rasti. Omeniti velja še ljubljansko borzo, kjer so trgovali
predvsem z blagom in valutami, z vrednostnimi papirji pa v zelo skromnem obsegu zaradi majhnega števila papirjev, uvrščenih v borzno kotizacijo.19

4. Ljubljana kot zadružno središče
V obdobju med obema vojnama je nastopila koncentracija slovenskega zadružništva. Z bankrotom Zadružne zveze Celje in s pridružitvijo njenih članic Zvezi
slovenskih zadrug se je dokončno vzpostavila bipolarnost. Slovensko zadružno
omrežje je bilo organizirano v Zadružni zvezi Ljubljana in Zavezi slovenskih
zadrug. Vodstvi obeh ljubljanskih zadružnih zvez sta prek omrežja kreditnih,
proizvodnih, nabavno-prodajnih in potrošniških zadrug usmerjali in nadzirali
blagovne in finančne tokove v Sloveniji. To jima je omogočala izjemno gosto
stkana mreža zadrug, ki je dosegla praktično zadnji podeželski zaselek. Obe
zvezi sta skupno združevali približno 1.700 zadrug in navezali na svoje storitve
večinski delež prebivalstva. To je še dodatno utrjevala mreža delavskih potrošniških zadrug/trgovin Konzum, ki je ravno tako imela sedež v Ljubljani.20

5. Ljubljana kot trgovsko središče
V obdobju med vojnama je prerasla Ljubljana tudi v osrednje slovensko trgovsko središče in to v notranji, regionalni in mednarodni trgovini. Koncentracija
prebivalstva, industrijski značaj mesta, značaj kapitalskega središča so dejavniki, ki so spodbujali razvoj malo- in veleprodajne mreže. Podatki iz knjige Marije
Počivavšek so nazorni. Porast trgovine je bil od vseh slovenskih mest najvišji

17

18
19
20

Ivan Martelanc, Zasebnopravno zavarovalstvo v Sloveniji, Spominski zbornik Slovenije (Ljubljana,
1939), 466–467.
Bogo Zupančič, Nebotičnik – denar in arhitektura (Ljubljana, 2001).
Bojan Balkovec, Sedemdeset let prve borze v Ljubljani (Ljubljana, 1994).
Vlado Valenčič, "Pregled našega zadružnega gibanja in stanja", v: Spominski zbornik Slovenije
(Ljubljana, 1939), 457–464.
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ravno v Ljubljani, po številu je ljubljanska trgovina verjetno pomenila okoli tretjino, po obsegu prometa pa znatno več.21

6. Ljubljana kot industrijsko središče
Kljub drugačnemu vtisu je bila Ljubljana tudi osrednje slovensko industrijsko
središče. Približno 30 odstotkov vseh industrijskih podjetij je bilo lociranih v
Ljubljani. Zaposlovala so slabo petino slovenskega industrijskega delavstva. Razkorak med obema deležema govori o strukturnih značilnostih ljubljanske industrije. Za Ljubljano je bila značilna uravnotežena industrijska struktura, pa tudi
prostorska in tipološka uravnoteženost. Težišče industrijske podjetnosti je bilo
na malih in srednjih podjetjih, ki so tudi ustvarjala večino delovnih mest. Njihov
delež v slovenski celoti je redno dosegal okoli 30 odstotkov. Na drugi strani je bil
delež velikih podjetij, v slovenskih razmerah je to pomenilo prek 250 zaposlenih, nižji od desetine slovenskega števila.22 Industrijsko dejavnost v Ljubljani je
dopolnjeval še Ljubljanski velesejem, ki je omogočal slovenskemu gospodarstvu
oziroma industrijskemu in storitvenemu sektorju pregled lastnih zmogljivosti in
promocijo v jugoslovanskem prostoru ter organizirano sklepanje poslov.23

7. Ljubljansko prebivalstvo kot gospodarski faktor
Ljubljana je bila že pred drugo svetovno vojno največje slovensko mesto. V
svojem največjem obsegu je predstavljala okoli 7 odstotkov prebivalstva jugoslovanske Slovenije.24 Šlo je za največjo koncentracijo prebivalstva in kupne
moči. Ravno potrošnja tega prebivalstva, ki je bila sicer nizka zaradi nizke ravni
dohodkov, a vendarle zadostna, je postala gibalo razvoja lokalne ljubljanske
ekonomije, zlasti na področju storitev, ki so imele znaten pomen v gospodarski
strukturi mesta tega časa. Ljubljana je – bolj kot katero koli drugo mesto v Sloveniji – imela pred drugo svetovno vojno uravnoteženo gospodarsko strukturo. V tej strukturi so prevladovale storitvene dejavnosti.25

21

22

23

24
25

Marija Počivavšek, En gros & en detail. Trgovina v Sloveniji do druge svetovne vojne: trendi, strukture,
prakse (Celje, 2012).
Mirko Novak, "Razmestitev industrije v Sloveniji", Geografski vestnik (1939), št. 1–4: 96 (dalje: Novak,
"Razmestitev industrije v Sloveniji").
Milan Dular, "Ljubljanski sejem za naše gospodarstvo in kulturo", Kronika slovenskih mest 7 (1940),
št. 2: 77–84; "Ljubljana dobi velesejem", v: Slovenska kronika 20. stoletja, 1. knjiga (Ljubljana, 1995),
266–267.
Krajevni leksikon Dravske banovine (Ljubljana, 1937), 367.
Vodnik po Ljubljani, 159–161.
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8. Ljubljansko gospodarsko območje
Kot sem nakazal že s citatom ljubljanskega podžupana, je bilo ljubljansko
gospodarstvo del širše regije, del širšega ekonomskega prostora. Ljubljana je
neposredno nase navezala področje Ljubljanske kotline. To je bil prostor, neke
vrste enotno ekonomsko področje, kjer je industrija dobila zagon. Zamejeno je
bilo z Ljubljano, Kranjem, Škofjo Loko, Kamnikom, Domžalami in Vrhniko. To
je bilo področje, kjer je bila najvišja koncentracija industrijskih zmogljivosti in
najvišje število delovnih mest v Sloveniji.26 Šlo je za gospodarsko najbolj uspešno regijo v slovenskem prostoru. Ljubljana je bila center in gibalo tega prostora. Opredeljeno področje je ekonomsko in prometno gravitiralo na Ljubljano.
Podatki raziskave iz leta 1938 jasno kažejo geografsko porazdelitev dnevnih
delovnih migracij v Ljubljano. Vsak dan so se v Ljubljano na delo vozili iz 180
krajev. Iz ljubljanskega okraja, kjer so bile prometne zveze najbolj priročne, jih
je bilo približno tri četrtine, iz kamniškega okraja 14 odstotkov, iz litijskega 3,3
odstotke, iz kranjskega 2,7 in iz škofjeloškega 1,7 odstotkov. Večina ljudi je prihajala iz krajev, ki so bili 5 do 7 km izven mesta, skrajna meja dnevnega potovanja je bila pri 20 kilometrih.27 Dnevne migracije so bile pogojene z dostopnostjo javne prometne mreže. Boljše prometne razmere so obstajale (železniške
in avtobusne linije), večja je bila navezava bolj oddaljenih področij na Ljubljano
oziroma večja je bila gospodarska integracija v ljubljansko gospodarstvo.

Zaključek
Osrednjo lego Ljubljane je v moderni dobi že od druge polovice 19. stoletja
določala njena geografska umeščenost. V njej so se križale železniške in cestne
povezave, od severa proti jugovzhodu in z zahoda proti vzhodu. Hkrati je bila
Ljubljana slovensko upravno središče. Kot center finančne moči, zaradi najvišje
koncentracije različnih zvrsti bančnih ustanov, je bila prostor, od koder so se
usmerjale investicije v slovenskem prostoru. Če so banke bolj posegale v veliko industrijo in trgovino, pa so na vsakodnevni ravni ljudje občutili delo obsežne zadružne mreže. Tudi zadružništvo oziroma obe zadružni zvezi sta imeli
sedež v Ljubljani, od tod pa sta usmerjali blagovne in denarne tokove po vsem
slovenskem ozemlju. Tudi zavarovalničarji, ki so vsakodnevno prihajali v stik s
prebivalstvom, so imeli svoji centrali v Ljubljani. Na sedežu obeh zavarovalnic,
ki sta sodili med večje v državi, so odločali o izplačilu škod na celotnem ozemlju
26
27

Novak, "Razmestitev industrije v Sloveniji": 69–98.
Zvone Hočevar, "Dnevni dotok industrijskega delavstva v Ljubljani", Kronika slovenskih mest 5 (1938),
št. 4: 226–230.
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jugoslovanske Slovenije. Vsemu temu se je pridruževal tudi značaj največjega
industrijskega centra, ki ga dopolnjevala še koncentracija drugih storitev. Med
njimi je prednjačila trgovina. Poleg tega je bila Ljubljana z okolico med obema
vojnama največje urbano področje na Slovenskem in je s svojo kupno močjo,
storitvami in proizvodnimi zmogljivostmi pomenila pomembno gonilo ekonomske rasti v slovenskem prostoru pred drugo svetovno vojno.

Žarko Lazarević
LJUBLJANA AS AN ECONOMIC CENTER

SUMMARY
In the interwar period, Ljubljana was the most important Slovene economic
center. In modern time the centrality of Ljubljana was, from the second half of
the 19th century, determined by its geographical position. Ljubljana was at the
intersection of railroad and road routes going from the north to the southeast and from the west to the east. At the same time, Ljubljana was the Slovene
administrative center from which Slovenia's economy was managed. Due to
the high concentration of different kinds of banking institutions, it was also
the center of financial power from which investments made on the Slovene
territory were directed. The banks with their seats in Ljubljana were the only
banks that conducted their business activities in all parts of Slovene territory.
While the banks were active in big business and trade, the work of the extensive network of cooperatives was more influential in the life of the common
people. Both organizations of cooperatives, the Cooperative Association and
the Association of Slovene Cooperatives, had their seats in Ljubljana, from
where they directed the trade and monetary flows throughout Slovenia. The
insurance companies, which were in everyday contact with the population,
had their headquarters in Ljubljana. At the seats of the insurance companies
Vzajemna and Slavija, which were among the biggest insurance companies in
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the state, the payment of the damages overall territory of Yugoslav Slovenia
was determined. Ljubljana also had the characteristics of the largest industrial center. The industry, which was based on small and middle-size companies,
created the majority of work places. Its share in Slovene economy constantly
reached around 30 per cent. In addition to industry, there was a concentration
of other businesses, the most important of which was trade. The concentration
of population, the industrial character of the city and its role as the center of
the capital encouraged the development of the retail and wholesale infrastructure. Ljubljana experienced the greatest increase in trade compared to other
Slovene cities; Ljubljana's stores represented around a third of Slovenia's stores
and an even significantly higher share of turnover. Further, Ljubljana with its
surroundings was the largest Slovene urban area of that time, and its purchasing power, services and production facilities represented an important engine
of the Slovene economic growth before the Second World War. Ljubljana's area
of influence was very wide, which gave its economy an all-Slovene character.
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Izvleček:

Prispevek predstavlja mesto Katoliške cerkve in njenih ustanov v Ljubljani v
času od prve do druge svetovne vojne. Orisane so temeljne oblike cerkvenih
dejavnosti, vključenih v okvir liturgičnega leta, ter izredni dogodki, ki so
zaznamovali utrip Cerkve in mestne skupnosti kot celote (predvsem različne
mednarodne prireditve). S središčem v stolni cerkvi in pod vodstvom škofov A.
B. Jegliča ter G. Rožmana so bile glavne nosilke dejavnosti župnije in redovne
skupnosti. Zaradi večanja števila prebivalstva so bile ustanovljene nove župnije
in postavljenih več novih cerkvenih poslopij. V ta čas sodi postavitev prvega
stadiona v Ljubljani in začetek gradnje novega bogoslovnega semenišča.
Moške in ženske redovne skupnosti so imele svoje osrednje mesto na področju
vzgojno-izobraževalnih ter zdravstveno-socialnih dejavnosti. Preko meja
župnij so segale s svojimi pobudami razne cerkvene organizacije, med katerimi
so bile zelo številne bratovščine. Na kratko je predstavljena navzočnost drugih
verskih skupnosti v mestu.

Ključne besede:

Ljubljana, Anton Bonaventura Jeglič (1850–1937), Gregorij Rožman (1883–
1959), Katoliška cerkev, misijoni, katoliška združenja, sakralna arhitektura,
stadion, bogoslovno semenišče
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Uvod
Ko govorimo o navzočnosti Katoliške cerkve in njenih ustanov v Ljubljani, pri
tem je okvir takratna mestna občina, imamo v mislih tako izvirne oblike delovanja na verskem področju, kar se je kazalo predvsem v delovanju številnih
cerkva in kapel ter različnih dejavnosti pod tem skupnim naslovom (postavljenih v okvir rednega cerkvenega leta in liturgičnega koledarja), kot tudi druge
oblike delovanja, ki so v tem času veljale za ravno tako izvirno poslanstvo cerkvenih ustanov, zlasti redovnih skupnosti. Tu so mišljene različne vzgojno-izobraževalne in zdravstveno-socialne ustanove. Če lahko za prve rečemo, da je
njihove dejavnosti mogoče spremljati tudi v nadaljevanju, pa za druge velja, da
so ob koncu druge svetovne vojne izgubile svoje mesto in prešle izpod okrilja
Cerkve. Med vrsto dogodkov posebnega pomena, ki so zahtevali dolgoročne
priprave in so imeli programski značaj, uvrščamo različna srečanja državnega
in mednarodnega značaja. Te so v Ljubljano pritegnile številne udeležence iz
vseh slovenskih pokrajin in so mestu, tudi zaradi uglednih gostov iz mednarodnega prostora, prinesle širšo evropsko pozornost. Za pastoralno delovanje
med vojaškimi osebami sta bila ustanovljena dva urada: katoliški vojaški urad
Dravske divizijske oblasti, ki je imel svoje prostore v garnizijski vojaški bolnišnici, in urad za člane Pravoslavne cerkve, ki je obsegal tudi kapelo.

Temeljno izhodišče
Pečat navzočnosti Katoliške cerkve kot ustanove sta v obravnavanem obdobju
dala voditelja ljubljanske škofije: do leta 1930 je bil to dr. Anton Bonaventura Jeglič1 (1850–1937, škof 1898–1930), po tem letu pa dr. Gregorij Rožman2
(1883–1959, škof 1930–1959). Če je za prvega mogoče reči, da je iz predhodnega obdobja in iz časa prve svetovne vojne prinesel izvirno mesto in ugled
v slovenskem javnem življenju in tudi v vsakodnevnem utripu mesta, potem
je za škofa G. Rožmana treba ugotoviti, da je svoje mesto imel predvsem kot
univerzitetni učitelj in voditelj cerkvenih združenj, kot cerkveni sodnik in kot
sodelavec raznih škofijskih ustanov, torej predvsem na notranje cerkvenem
področju in v okviru pravne stroke, manj pa v širšem cerkvenopolitičnem,
kulturnem ali družabnem življenju. Škof Jeglič je bil avtoriteta in vsakokratna
mestna oblast je morala upoštevati njegovo mnenje, čeprav je občasno ven-

1

2

Prim. Jože Jagodic, Nadškof Jeglič. Majhen oris velikega življenja (Celovec, 1952); Edo Škulj (ur.),
Jegličev simpozij v Rimu (Celje, 1991).
Prim. Edo Škulj (ur.), Rožmanov simpozij v Rimu (Celje, 2001); Jakob Kolarič, Škof Rožman. Duhovna
podoba velike osebnosti na prelomnici časa (Celovec, 1967–1977), 3 deli.
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darle prihajalo do napetosti in je Jeglič v svoji načelni doslednosti iskal rešitve
v drugačnem kontekstu (to se je najbolj očitno pokazalo pri iskanju lokacije
za gradnjo Zavoda sv. Stanislava, ki ga je po prvotni zamisli želel postaviti na
škofijski Pristavi, zaradi nasprotovanja mestnega magistrata pa ga je postavil v
drugi občini). Pomembni življenjski jubileji škofa A. B. Jegliča so bili za Ljubljano vselej pomemben dogodek, pri katerem so bile vključene tudi mestne oblasti. V obravnavanem obdobju je leta 1928 slavil 30-letnico3 svojega delovanja v
Ljubljani, leta 1930 80-letnico življenja, tri leta zatem biseromašni jubilej, v letu
1935 85-letnico, v letu 1937 so se Ljubljančani in številni Slovenci še zadnjič
zbrali na njegovem pogrebu.4
Za škofa G. Rožmana je to manj veljalo, vendar je tudi on pri uresničevanju
svojih zamisli naletel na nasprotovanje mestnih oblasti (npr. pri iskanju lokacije in pripravi načrtov za novo poslopje bogoslovnega semenišča) ali pa so bila
za iskanje ustreznih rešitev potrebna dolgotrajna dogovarjanja. Na ravni škofije
je imel pomembno in v mnogih primerih odločilno besedo stolni kapitelj, v
katerem so bili voditelji pomembnih škofijskih ustanov, pogostokrat vabljeni
voditelji bogoslužnih srečanj in tudi sicer v javnosti ugledne osebnosti. Poleg
slovesnosti ob nastopu službe je škofija leta 1933 na slovesen način obhajala
Rožmanovo petdesetletnico.5

Stolnica – središče škofije in cerkvenega dogajanja v mestu
Stolna cerkev sv. Nikolaja je osrednji sakralni prostor ne le za celotno škofijo,
temveč tudi za mesto kot takšno. V vseh obdobjih so bila v njeni notranjosti
in zunanjosti izvedena vzdrževalna dela in pridobljena nova oprema. Tako je
stolna cerkev na izviren način izraz dogajanja v mestu in v širši cerkveni skupnosti.6 Vse osrednje slovesnosti, ki jih je v tem obdobju pripravljala škofija,
so bile v stolnici. Slovesnosti so bile razdeljene v teku cerkvenega leta, izredni
dogodki pa so narekovali dodatno organizacijo. V stolnici so nastopali službo
voditelji ljubljanske škofije in člani osrednjih škofijskih ustanov. V njej so začenjali svoje poslanstvo mladi duhovniki in ob nastopu službe v državi tudi papeški predstavniki. Iz stolnice so se odvijale različne procesije, ne le velikonočna
in telovska, temveč ob vsakem večjem dogodku, ki je v mestu imel več krajev
3

4
5
6

Prim. "Cerkvena proslava 30 letnega vladikovanja prevzvišenega gospoda knezoškofa dr. Antona
Bonaventura Jegliča", Ljubljanski škofijski list 1928, 35.
Prim. "Smrt nadškofa Jegliča", Ljubljanski škofijski list 1937, 105–109.
Prim. Ljubljanski škofijski list 1933, 9–10.
Prim. Ana Lavrič, Ljubljanska stolnica. Umetnostni vodnik (Ljubljana, 2007), 26–28; Franci Petrič (ur.),
Mati mnogih cerkva. Župnije ljubljanske nadškofije v sliki in besedi (Ljubljana, 2012), 427–429; Metod
Benedik (ur.), Stolnica sv. Nikolaja v Ljubljani 1707–2007 (Ljubljana – Celje, 2008).

359

B. Kolar: Cerkveno dogajanje v Ljubljani med svetovnima vojnama

dogajanja. Mnoge cerkvene prireditve, ki so imele pomen za celotno Ljubljano,
so bile vsaj deloma pripravljene prav v stolnici (npr. ljudski misijon leta 1920).
Poleg vsakokratnega škofa, ki je vodil večje slovesnosti, so v tem obdobju imeli
pomembno mesto člani stolnega kapitlja, ki so skrbeli za izvajanje liturgije in
imeli nekatere izvirne oblike navzočnosti v tem delu mesta. V stolnici so se
člani katoliške skupnosti poslavljali od uglednih pokojnikov.
Stolnica (za posebne priložnosti tudi druge cerkve v mestu) je bila privilegiran kraj, kjer je bilo ob posebnih priložnostih mogoče opraviti določene oblike
pobožnosti ali doseči izvirne duhovne darove. Med te uvrščamo redna ali izredna sveta leta (1926, 1929, 1934–1935), ko je bilo v stolnici mogoče pridobiti
svetoletni odpustek. V teh obdobjih se je v stolnici povečalo število obiskov
vernikov, ki so prihajali tudi s podeželja.
Vsaj del velikih cerkvenih manifestacij narodnega in mednarodnega pomena, o katerih je beseda v nadaljevanju, je potekal tudi v cerkvi sv. Nikolaja. Slovesnostim in stolni cerkvi posebej je prinesla dodatno vrednost in povečano
število obiskovalcev vsaka priložnost, ob kateri so v Ljubljano prinesli podobo
brezjanske Marije.

Župnijska mreža v Ljubljani
Temelj organiziranosti katoliške skupnosti je bilo devet župnij (stolnica sv.
Nikolaja, sv. Jakob, Marijino oznanjenje, sv. Peter, Trnovo, Spodnja Šiška, Sv.
Ciril in Metod za Bežigradom, Vič in Moste), ki so bile organizirane v okviru
dekanije Ljubljana – mesto in so bile s tem del I. arhidiakonata (vanj je sodila
še dekanija Ljubljana – okolica). Dekanijska in arhidiakonska razdeljenost škofije sta izhajali iz predhodnega obdobja; službo dekanov so opravljali župniki
večjih župnij, naslove arhidiakonov so imeli člani stolnega kapitlja. Med vsemi
je po obsegu in številu članov izstopala župnija sv. Petra (ob koncu obravnavanega obdobja je štela preko 16.000 članov v mestu in še 10.000 zunaj mestne
občine).7 Od prej naštetih župnij so bile tri ustanovljene v času med svetovnima vojnama: župnija sv. Frančiška v Šiški leta 1928, župnija sv. Cirila in Metoda pri cerkvi sv. Krištofa za Bežigradom leta 19348 in župnija Moste leta 1938.9
Ob župnijskih cerkvah so vlogo središč cerkvenega življenja imele še nekatere

7

8

9

Prim. Krajevni leksikon Dravske banovine (Ljubljana, 1937), 373, kjer je navedeno skupno število
26.090 duš; Verena Koršič Zorn, Župnija sv. Petra v Ljubljani (Ljubljana, 2000).
Prim. Petrič, Mati mnogih cerkva, 391. Prvotna cerkev je bila posvečena sv. Krištofu in je imela značaj pokopališke cerkve. Pri povečevanju je dobila nova zavetnika. V poznejših preurejanjih tega dela
Ljubljane je bila cerkev sv. Krištofa odstranjena, preostali del pa prestavljen na mesto, kjer cerkev sv.
Cirila in Metoda stoji še sedaj.
Prim. Petrič, Mati mnogih cerkva, 411.
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druge cerkve, sicer večinoma v lasti redovnih skupnosti, ki pa so bile namenjene tudi zunanjim obiskovalcem in niso služile le članom skupnosti. Med temi so
bile: uršulinska cerkev sv. Trojice, cerkev Marije Pomočnice na Rakovniku (gradnja zaključena v letu 1924),10 cerkev sv. Jožefa na Poljanah (zaobljubna cerkev
po potresu leta 1895, zgrajena med leti 1914 in 1922),11 cerkev Marije Pomočnice v Križankah, cerkev Srca Jezusovega na Taboru,12 cerkev sv. Jožefa na Selu
in cerkev sv. Terezije Deteta Jezusa na Kodeljevem (njen prvotni namen je bil
postaviti osrednje misijonsko središče za slovenski prostor; začetek gradnje v
letu 1936). Svoje izvirno mesta sta imeli pokopališka cerkev sv. Križa (ob njej so
bile v letu 1940 po zamisli arh. Jožeta Plečnika zgrajene mrliške vežice z monumentalnim vhodom; vežice imajo imena po zavetnikih ljubljanskih župnij) in
duhovnija splošne državne bolnišnice s cerkvijo sv. Križa.
Skladno s širjenjem prebivalstva in novimi potrebami so bile grajene tudi
sakralne stavbe. Za tri prej omenjene nove župnije so bila zgrajena nova poslopja: za župnijo Šiška so cerkev po načrtih arh. Jožeta Plečnika gradili od leta
1925 do 1931,13 za Bežigradom je bila med letoma 1933 in 1934 razširjena
pokopališka cerkev sv. Krištofa (ki je ob tem dobila nova zavetnika), župnija
Moste pa je od 1935 dalje imela le leseno poslopje (gradnja novega poslopja
je bila končana v letu 1981). Kot podružnična cerkev župnije Trnovo je bila v
letih 1937–1938 po načrtih arh. Jožeta Plečnika postavljena cerkev sv. Mihaela
na Barju.14 V letih neposredno po končani prvi svetovni vojni je bila zaključena
gradnja cerkve sv. Jožefa na Poljanah, v kateri so leta 1940 prav tako po Plečnikovih načrtih postavili oltar sv. Jožefa in cerkev razglasili za narodno svetišče sv.
Jožefa.15 Ob cerkvi je sredi dvajsetih let zaživel še dom duhovnih vaj, tu so imele
svoj sedež mnoge cerkvene organizacije.

Vloga moških in ženskih redovnih ustanov
Moške redovne skupnosti so v mestu upravljale vrsto ustanov, ki so ustrezale
njihovemu poslanstvu. Stiški menihi so vodili Slomškov zavod, kjer je bil dijaški
dom. Frančiškani so imeli svoje ustanove ob župnijskih cerkvah: Marijino oznanjenje, kjer so domovali tudi študentje teologije in dijaki, ki so obiskovali javne

10

11
12

13
14
15

Cerkev je bila sestavni del salezijanskega zavoda; gradnja celotnega naselja z zavodom, šolskim poslopjem in cerkvijo se je začela leta 1904.
Prim. Petrič, Mati mnogih cerkva, 433.
Prim. Petrič, Mati mnogih cerkva, 433; Majda Smole, Cerkev Srca Jezusovega v Ljubljani (Ljubljana,
1983).
Prim. Petrič, Mati mnogih cerkva, 441.
Prav tam, 389.
Prav tam, 433.
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šole v Ljubljani, na Viču, v Spodnji Šiški, za Bežigradom.16 Kapucini so ob koncu
obravnavanega obdobja prevzeli oskrbo cerkve sv. Štefana v Štepanji vasi, kar je
sicer bilo na ozemlju župnije sv. Petra.17 Minoriti so v nadaljevanju prevzeli oskrbo cerkve sv. Mihaela na Barju. Križniški red je imel osrednjo ustanovo v Križankah, kjer je bila redovna cerkev in sedež njihovega vodstva; ob cerkvi so poleg
dijaškega doma in doma za študente teologije imele prostore številne organizacije.18 Osrednji kraj dogajanja jezuitske skupnosti je bila ustanova ob cerkvi
sv. Jožefa na Poljanah. Salezijanci so imeli ustanove na Rakovniku (cerkev, šole,
mladinski dom, dijaški internat), na Kodeljevem (cerkev, mladinski dom) in
po letu 1936 na Selu (banovinski vzgojni zavod za mladoletne z osnovno in
poklicno šolo). Misijonskemu delu in poklicni vzgoji misijonskih kandidatov je
služila ustanova Knobleharjev zavod, ki so jo v Dravljah vodili Misijonarji sinovi
presv. Srca Jezusovega. Dijaški dom in vrsto dejavnosti za podpiranje misijonskega dela so ob cerkvi Srca Jezusovega na Taboru vodili lazaristi; tu se je izoblikoval misijonski muzej in založba za vrsto misijonskih publikacij.19
Skupnosti redovnic so bile še bolj številne. Izvirno mesto so imele karmeličanke na Selu ter sestre Marijinega obiskanja (na Mestnem trgu) – skupnosti
nista bili vključeni v aktivne oblike delovanja, temveč sta bili po svojem temeljnem značaju kontemplativni. Uršulinke so imele skupnosti na Kongresnem
trgu in nato v Baragovem semenišču za Bežigradom. Mariborske šolske sestre
so imele v mestu pet ustanov. Slovenjebistriške šolske sestre so v mestu oskrbovale tri ustanove. Sestre de Notre Dame so vodile dve ustanovi, sestre sv. Križa
pa štiri. Za dve ustanovi so skrbele sestre križniškega reda in enako tudi sestre
skupnosti Hčera Marije Pomočnice. Po eno ustanovo so imele frančiškanke
Marijine misijonarke in Družba sv. Petra Klaverja. Skupnost hčera krščanske ljubezni (usmiljenke) je v mestu vodila dvanajst ustanov. Pod vodstvom Marijinih
sester čudodelne svetinje so poslovale tri ustanove. Redovnice skupnosti usmiljenih sester iz Verone so delovale v vojaški bolnici na Zaloški.

Socialne in zdravstvene ustanove
Skrb za socialno ogrožene in pomoči potrebne je bila sestavni del nalog vsake
redovne skupnosti. To se je kazalo na različne načine. Pri samostanski porti so

16
17
18
19

Prim. Frančiškani v Ljubljani: samostan, cerkev in župnija Marijinega oznanjenja (Ljubljana, 2000).
Prim. Župnija Ljubljana – Štepanja vas 50 let. Dvignite k Jezusu pogled (Ljubljana, 2012).
Prim. Janko Štampar – Jožefa Ogulin, Križniki v Sloveniji (Ljubljana, 2010).
Prim. Lojze Gajšek, Slovenska provinca Misijonske družbe s skupnostjo lazaristov na Hrvaškem.
Lazaristi ob 90-letnici province (1919–2009) in ob 350-letnici smrti sv. Vincencija Pavelskega
(1660–2010) (Ljubljana, 2009).
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mnogi redno prejemali hrano, številni dijaki in študentje so imeli možnost prehranjevanja v kuhinjah, ki so jih vodile redovne skupnosti. Mariborske šolske
sestre so v Ljubljani vodile tako imenovano "kmečko kuhinjo" in krajši čas dnevno zavetišče za otroke.20 Delavski dom so oskrbovale sestre iz skupnosti slovenjebistriških šolskih sester. Šolske sestre de Notre Dame so v Ljubljani vodile
ljudsko kuhinjo na Streliški. Usmiljene sestre sv. Križa so oskrbovale dekliško
zavetišče "Josefinum" v Ljubljani, mestno zavetišče za onemogle, zavetišče za
dojenčke in še manjše zavetišče v zavodu "Marijanišče" na Poljanski cesti. Sestre
križniškega reda so imele svoje ustanove v Križankah in vajeniški dom. Hčere
Marije Pomočnice so vodile dekliški dom pod gradom in sodelovale v banovinskem deškem vzgojnem zavodu na Selu. Največje število socialnih in zdravstvenih ustanov so v Ljubljani oskrbovale hčere krščanske ljubezni (usmiljenke).21
Socialne ustanove so bile: sirotišnica "Lichtenthurn", pokrajinski dečji dom,
zavetišče sv. Jožefa, zavetišče v Zeleni jami in mladinsko zavetišče na Viču. Od
zdravstvenih ustanov pa: sanatorij "Leonišče" (tu so našli zdravstveno oskrbo
tudi duhovniki ljubljanske škofije),22 otroško bolnišnico, splošno bolnišnico,
zavod za zdravljenje novotvorb, žensko bolnišnico ter dve ustanovi za psihične bolezni. Skupnost Marijinih sester čudodelne svetinje, ki je samostojnost in
neodvisnost dosegla v letu 1926, je imela svoje središče v zavodu "Vincentinum"; sestre so delovale v sanatorijih "Šlajmerjev dom" in "Emona".23
Salezijanci so najprej vodili vzgojni zavod na Rakovniku (do 1925) in nato
leta 1936 prevzeli vodstvo banovinskega vzgojnega zavoda na Selu. Na obeh
krajih so gojencem nudili možnost izobraževanja na ravni ljudske šole in izučitev obrti na poklicnih šolah. Na obeh krajih ter še na Kodeljevem so bili mladinski centri z različnimi vzgojno-izobraževalnimi ter družabnimi dejavnostmi. Mladinski dom na Kodeljevem je v letih po prvi svetovni vojni dnevno nudil
topli obrok hrane tudi do 400 otrokom, pretežno vojnim sirotam in otrokom
iz najbolj ogroženih okolij, mnogim so omogočili letne počitnice in osnovne
potrebščine za obiskovanje šolskega pouka.24 Pomembna sestavina organiziranja vseh salezijanskih ustanov je bil šport v različnih zvrsteh – na Rakovniku
v okviru športnega kluba Korotan in na Kodeljevem v okviru športnega kluba
Mladika (predhodnik je bil klub Slovenija). Na obeh krajih so bili postavljeni
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Prim. Leonita Rojs – Avguština Zorec, Šolske sestre sv. Frančiška. Mariborska provinca (Ljubljana,
1987).
Prim. Anton Zdešar, Kratek obris zgodovine usmiljenih sester sv. Vincencija Pavelskega (Marijin Dvor,
1937).
Prim. Ljubljanski škofijski list 1920, 46. V skladu z dogovorom med vodstvom skupnosti usmiljenih
sester in ljubljansko škofijo je bilo eno nadstropje določeno za oskrbe potrebne duhovnike.
Prim. To je rod tistih, ki iščejo Boga. Redovne skupnosti na Slovenskem (Ljubljana, 1996), 60–62.
Prim. Bogdan Kolar, Delo Družbe sv. Frančiška Saleškega na Slovenskem do leta 1945 s posebnim
poudarkom na vzgojno-izobraževalnih ustanovah (Ljubljana, 1995), 250–266.
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ustrezni športni objekti in urejena igrišča, ki so jih lahko uporabljale tudi druge
ekipe. Najbolj revni obiskovalci teh ustanov so imeli možnost, da so prejemali
hrano in druge oblike pomoči. Večkrat v teku šolskega leta so bile družabno-socialne prireditve, na katerih so razdeljevali vsakodnevne potrebščine, od
obutve in obleke do šolskih potrebščin in prehrambnih artiklov. Dijakom s
podeželja, ki so v Ljubljani obiskovali različne šole in hrane niso dobivali pri
stanodajalcih, je bila v pomoč "Ljubljanska dijaška in ljudska kuhinja", v kateri
je dnevno dobilo topel obrok hrane okoli 100 dijakov.25

Vzgojno-izobraževalne ustanove
Pravo izobraževalno središče, ki je obsegalo vse stopnje od otroškega vrtca do
učiteljske šole, je predstavljal uršulinski samostan ob cerkvi Sv. Trojice. Šole so
bile za notranje in zunanje gojenke. Čeprav so se morale ljubljanske uršulinke večkrat boriti za ohranitev svojih šol in pravic javnosti, so uspele ohraniti
svoje ugledno mesto med uršulinskimi šolami nasploh in v slovenskem šolskem sistemu. Poleg osrednje ustanove so do leta 1927 (ko so jo prevzele mariborske šolske sestre) vodile še Kuharsko-gospodinjsko šolo v Zgornji Šiški (od
leta 1913). Do leta 1928–1929 so vodile notranjo meščansko šolo, takrat so
jo zaprle in namesto nje odprle splošno gimnazijo, ki je nato delovala skupaj z
žensko realno gimnazijo. Učiteljišče je dobilo pravico javnosti leta 1924, letnike so imele izmenoma skupaj z uršulinkami iz Škofje Loke. V tridesetih letih so
ljubljanske uršulinke imele še internat za višješolke.26 Podatki o otrocih v vrtcu
(kjer so poleg deklic sprejemale tudi dečke) niso na voljo, v različnih uršulinskih šolah pa je bilo v času med svetovnima vojnama od 916 učenk (v šol. letu
1920–1921), 765 (v šolskem letu 1930–1931) do 1039 (v šolskem letu 1940–
1941). Ob izobraževanju je bilo veliko pozornosti posvečene tudi duhovni
vzgoji, društvenemu življenju in dobrodelnosti, vzgoji za kulturo in umetnost
ter sodelovanju s starši.
Mariborske šolske sestre so od uršulink leta 1928 prevzele vodenje Dr. Krekove višje gospodinjske šole v Zgornji Šiški. Poleg nje so v Ljubljani imele še
otroški vrtec in ljudsko ter meščansko šolo.27 Vodile so deško sirotišnico "Mari-
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Prim. "Za revne dijake v Ljubljani", Ljubljanski škofijski list 1919, 38.
Prim. Tatjana Hojan, "Uršulinske šole od prihoda do leta 1945", v: Tristo let ljubljanskih uršulink.
Zgodovina samostana, njegovih šol in kulturnih dejavnosti (Ljubljana, 2002), 163–173. Obsežnejši
pregled delovanja ljubljanskih uršulink, tudi za kasnejše obdobje, vsebuje monografija Marije Jasne
Kogoj, Uršulinke in njihovo vzgojno poslanstvo. Uršulinski samostan v Ljubljani na prehodu iz avtonomije v Rimsko unijo, s posebnim poudarkom na šolstvu v letih 1868 do 1918 (Ljubljana, 2006).
Prim. Similjana Kodrič in Natalija Palac, Šolske sestre svetega Frančiška Kristusa Kralja. Zgodovina –
poslanstvo – življenje (Ljubljana, 1986).
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janišče" in internat za dekleta. Slednjega so oskrbovale tudi šolske sestre de
Notre Dame, ki so večino svojih ustanov sicer imele zunaj Ljubljane.
Poleg šol, ki so jih vodile redovne skupnosti, je na cerkvenem področju
več pozornosti veljalo dvema ustanovama: do zaključka avstrijskega obdobja
je bila teološka izobraževalna ustanova v semenišču. Z ustanovitvijo Univerze
v Ljubljani leta 1919 je kot ena petih prvih članic zaživela samostojna teološka
fakulteta, ki je svoje prostore dobila v nekdanjem dijaškem internatu Alojzijevišču. Poslopje je bilo potrebno nekoliko preurediti, dati več prostora osrednji teološki knjižnici in prostorom za fakultetne učitelje, nato je isto poslopje
služilo predavanjem ves čas do konca obravnavanega obdobja. Leta 1920 je
bila nato ustanovljena še "Bogoslovna akademija" kot bogoslovno-znanstveni
odsek "Leonove družbe"28 z namenom povezovanja vseh, ki so delovali na teološkem področju, in z namenom pospeševanja razvoja teoloških ved.
V želji, da bi imeli bogoslovci ljubljanske škofije boljše pogoje življenja in
dela (do tedaj so morali živeti v preko dvesto let starem poslopju na Dolničarjevi 4), je škof G. Rožman načrtoval gradnjo novega poslopja, kamor bi se
preselila tako fakulteta kot študentje, učitelji in knjižnica. Baragovo semenišče,
kot so ga od vsega začetka poimenovali po velikem slovenskem misijonarju
Frideriku I. Baragi, je v letu 1936 načrtoval arh. Jože Plečnik, postavljeno pa je
bilo na področju med Linhartovo ulico in železniško postajo, v soseščini Navja,
kjer je Plečnik načrtoval preureditev celotnega starega pokopališkega kompleksa. Plečnik je poslopje načrtoval kot krog, ki bi ga sestavljal zunanji obroč s
sobami za študente in profesorje ter v sredini kroga notranji skupni hodnik,
ki bi služil kot povezovalni trakt s kapelo, dvorano in predavalnicami. Šlo je za
največjo gradnjo ljubljanske škofije v poznih tridesetih letih. Poslopje so začeli
graditi leta 1938, do začetka svetovne vojne je bila zgrajena dobra polovica, ki
ima obliko črke D. Kljub velikim naporom in zbiranju sredstev na različne načine, tudi med slovenskimi izseljenci v Združenih državah, predvsem pa zaradi
začetka vojne, gradnja ni bila dokončana in semeniščniki tam niso nikoli prebivali. Načrti so bili večkrat spremenjeni, v celoti pa nikoli uresničeni. Po zamisli
škofa G. Rožmana in njegovih sodelavcev bi za Bežigradom nastal svojevrsten
kampus, kjer bi imele svoje prostore vse osrednje teološke ustanove. Visoka
teološka šola je delovala v salezijanskem zavodu na Rakovniku po letu 1929.
Obiskovali so jo študentje iz Slovenije, Hrvaške in Češkoslovaške, kar je zavodu
dajalo izvirno mednarodni značaj.29
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Prim. "Bogoslovna akademija", Ljubljanski škofijski list 1920, 65.
Prim. Bogdan Kolar, "Visoka teološka šola na Rakovniku", v: Teološki študij na Slovenskem. Acta ecclesiastica Sloveniae. 32. (Ljubljana, 2010), 329–349.
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Bratovščine in druga cerkvena združenja
V vsaki župniji je bilo več cerkvenih združenj, za katere bi smeli reči, da so prav
v času med obema svetovnima vojnama doživljala svoj največji razmah in prejemala vso podporo s strani vodstva ljubljanske škofije.30 Nekatera med temi
so bila namenjena predvsem prenavljanju verskega življenja (različne bratovščine, tretji red, Marijine družbe), druga karitativnim in socialnim dejavnostim
(med njimi sta bili Elizabetina konferenca in Vincencijeva konferenca, vse je
povezovala Karitativna zveza), tretja so iskala možnosti delovanja na kulturnem in vzgojno-prosvetnem področju (nazadnje v okviru Prosvetne zveze, v to
skupino bi lahko šteli tudi Orle in Orlice), zopet druga so bila organizirana po
stanovih in so se zavzemala za navzočnost katoliških načel v javnem življenju
(akademska združenja, razne skupine Katoliške akcije, Mladci, Stražarji idr.).
Delovanje prosvetnih in stanovskih združenj je s svojimi nameni in akcijami
segalo prek župnijskih meja. Povezani so bili v razne zveze, ki so vse imele svoja
središča v Ljubljani. Neredko so bila letna srečanja kar v stolni cerkvi, vodstva pa
so se zbirala v prostorih škofijskega dvorca (škof A. B. Jeglič je bil znan po tem,
da je bil član več cerkvenih združenj in da jih je rad gostil v škofijskem domu).31
Nekatera združenja so bila bolj povezana z redovnimi ustanovami (med temi je
izstopal III. red, ki je imel svoja središča ob samostanih manjših bratov) in so že
po tem imela nadžupnijski značaj.
Med cerkvenimi združenji je imela posebno mesto in izvirno opredeljeno
poslanstvo Rafaelova družba, obnovljena leta 1927, ki si je v naslednjih letih
postavila ambiciozen program, s katerim je želela okrepiti narodno zavest med
slovenskimi izseljenci in povečati osveščenost o izseljenskem vprašanju med
rojaki doma. Na začetku julija 1935 je v Ljubljani pripravila prvi slovenski izseljenski kongres, ki se ga je udeležilo okoli 150 delegatov iz vseh delov sveta.32
Ob tem, ko so poudarjali neustrezen odnos države in matične domovine do
rojakov po svetu, so pripravili program dela med izseljenci in doma, zlasti pa
poudarili nujnost reševanja socialnih vprašanj. Gonilna sila dela za izseljence
je bil frančiškan p. Kazimir Zakrajšek33 (1878–1958), takrat voditelj župnije sv.
Cirila in Metoda za Bežigradom.
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Statistične podatke o cerkvenih združenjih po župnijah vsebujejo letopisi ljubljanske škofije, poročila
za kanonične vizitacije in občasni popisi. Prim. Drago Zalar, Marijine družbe na Slovenskem (Ljubljana,
2001).
Prim. Jagodic, Nadškof Jeglič, 160–162.
Prim. I. slovenski izseljenski kongres (Ljubljana, 1936).
Prim. Marijan Smolik, "Kazimir Zakrajšek", v: Slovenski biografski leksikon, IV. zv., 757–758; Bogdan C.
Novak, Pater Kazimir Zakrajšek (Ljubljana, 2004).
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Vseslovenske prireditve
Med prve bolj množične prireditve, ki jih je v tem času za katoliško skupnost
gostila Ljubljana, je bil V. katoliški shod od 25. do 28. avgusta 1923. Pomembne
in zadnje tovrstne versko-politične prireditve se je udeležilo preko 38.000 ljudi,
od tega skoraj 24.000 iz ljubljanske škofije. Mnogim je bilo v Ljubljani potrebno poskrbeti za prenočišča in druge vidike, za kar je bil temelj organiziranosti po župnijah in redovnih ustanovah. Šlo je za izrazito javno opredeljevanje
načel katoliškega gibanja na vsa področja življenja v novi državni skupnosti,
tudi v politiki in reševanju drugih javnih vprašanj. Poseben poudarek je bil na
pomenu in vlogi družine ter mestu verskih vrednot v izobraževanju. Poudarili
so pomen katoliškega tiska in prvič tudi sodelovanje s Pravoslavno cerkvijo,
kar je narekoval nov položaj, v katerem se je znašla Katoliška cerkev v večinsko
pravoslavni državi. 26. avgusta je bil na manifestativnem sprevodu navzoč tudi
kralj Aleksander, ki se je nato srečal s člani pripravljalnega odbora shoda.34 Shod
je bil pomembna spodbuda za razmah katoliškega gibanja v Kraljevini Srbov,
Hrvatov in Slovencev.
Prve dni januarja 1924 je bil v Ljubljani pripravljen prvi misijonski tečaj;35
njegov organizator je bil teološki učitelj dr. Lambert Ehrlich. Šlo je za novo obliko širjenja misijonskih idej ter zanimanja za misijonske dejavnosti, kar je po
koncu prve svetovne vojne postala pomembna značilnost cerkvenih skupnosti
na Slovenskem nasploh. Zvrstila so se študijska srečanja, zborovanja in obredi
po cerkvah. Škof A. B. Jeglič je kot odgovor na sklepe srečanja ustanovil škofijsko Društvo za širjenje vere. Med tovrstne dejavnosti, ki so v slovenski prostor
prinašale informacije o t. i. misijonskih deželah je treba uvrstiti še misijonska
muzeja, ki sta bila postavljena na Taboru (ob cerkvi Srca Jezusovega) in na
Poljanah (ob cerkvi sv. Jožefa).
Nekoliko kasneje, od 6. do 8. septembra 1924, je bil v Ljubljani pripravljen
prvi slovenski marijanski kongres, katerega zaključek je bila posvetitev nove
cerkve na Rakovniku in slovesna procesija od Križank, kjer so okronali kip
Marije Pomočnice, in ga nato v slovesnem sprevodu prenesli na Rakovnik. Pri
tej slovesnosti je poleg ljubljanskega škofa dr. A. B. Jegliča sodelovalo več drugih škofov, apostolski nuncij v Beogradu nadškof Hermenegild Pellegrinetti in
poseben papežev poslanec kardinal Janez Cagliero.36 Ob isti priložnosti je bilo

34

35
36

Prim. Jurij Perovšek, "Peti katoliški shod", v: Slovenska kronika 20. stoletja 1900-1941 (Ljubljana,
1995), 290 –291; Stane Granda, "Jeglič in slovenski katoliški shodi", v: Jegličev simpozij v Rimu (Celje,
1991), 333–347.
Prim. "Prvi misijonski tečaj v Ljubljani", Ljubljanski škofijski list 1924, 33–34.
Prim. Janez Kalan (ur.), Knjiga o Mariji. Spomin na prvi slovenski Marijin kongres 1924 v Ljubljani
(Ljubljana, 1925).
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v Ljubljani zborovanje Marijih družb za vse štiri stanove, za srednješolce in za
akademike, prišle so tudi skupine Slovencev iz zamejstva.
Zelo slovesno je bilo v Ljubljani sredi julija 1929. 14. julija je bil namreč v
ljubljanski stolnici posvečen za škofa dr. Gregorij Rožman, do tedaj učitelj na
Teološki fakulteti in nosilec vrste drugih služb v ljubljanski škofiji. Pred tem je
živel in deloval v župniji sv. Petra, kjer so se različni dogodki vrstili vse od dneva,
ko je v Ljubljano prišla novica o imenovanju pomožnega škofa. "Na mnogih
poslopjih glavnega mesta Slovenije so vihrale zastave v papeških, narodnih in
državnih barvah. Marsikateri meščan je bil ta dan prej na nogah kakor druge
nedelje. Z dežele so prihajale množice in hitele proti stolnici," saj je škofovsko
posvečenje prejel "duhovnik, ki ga je osebno poznala skoraj vsa Slovenija".37
V dneh 29. in 30. julija 1933 so skupaj z biserno mašo škofa Jegliča v Ljubljani na Plečnikovem stadionu obhajali 1900-letnico Kristusove smrti. Zbralo se
je okoli 60.000 vernikov, med temi so bili tudi Slovenci z avstrijske Koroške in
več skupin izseljencev. Sodelovali so zastopniki domačih in tujih oblasti, kraljev
odposlanec iz Beograda, štirje ministri ter 18 škofov in nadškofov.38
Posebno dogajanje je Ljubljano zajelo prve dni julija 1937. 2. julija (petek)
je v Stični umrl naslovni nadškof A. B. Jeglič. Do pogreba 5. julija (ponedeljek)
je bila krsta z rajnim nadškofom v škofijskem domu v Ljubljani, kjer so se zbirale množice. Številni Ljubljančani so se poslovili od rajnega, obrede slovesa in
pokopa je neposredno prenašal Radio Ljubljana, po mestu pa so bili postavljeni
zvočniki.
Ugotovljeno je, da se je pogreba udeležilo v sprevodu blizu 10.000 oseb. Stari
Ljubljančani, ki so gledali ta veličastni pogreb, so priznali, da takega pogreba Ljubljana sploh še ni doživela ter da je pokojni vladika v polni meri zaslužil, ko mu
je Ljubljana kot stolno mesto Slovenije izkazala zadnje časti na tako veličasten
način. Saj je stalo v dvoredu po ulicah, koder se je pomikal sprevod, vsaj 50.000
ljudi,

je dogajanje ob pogrebu popisal J. Jagodic.39 Ob veliki množici se je zvrstila
vrsta voditeljev škofij in nuncij H. Pellegrinetti.
Po smrti dr. Antona Korošca 14. decembra 1940 v Beogradu in prevozu v
Slovenijo 16. decembra so sledili cerkveni obredi slovesa 17. decembra v Ljubljani. Noč pred tem je rajni počival v stolnici, kjer so se od njega ljudje poslavljali vso noč. Na pogrebni maši je njegovo delo predstavil škof G. Rožman. Ljubljanske ulice so bile polne ljudi, ki so pred tem napolnili stolnico, ko so posmr37
38
39

Kolarič, Škof Rožman, I. del, 270.
Prim. Jagodic, Nadškof Jeglič, 335–336.
Jagodic, Nadškof Jeglič, 364; oris pogrebnih slovesnosti je na str. 356–367.

368

S tudia
H istorica
S lovenica

Žalna slovesnost za dr. Antonom Korošcem na Navju 17. decembra 1940. V ozadju Baragovo semenišče
(Muzej novejše zgodovine Slovenije, fond časopisa Slovenec)

tne ostanke pokojnika pospremili na ljubljansko Navje. V Ljubljano so prišli
na slovo številni in ugledni gostje, mnoge organizacije. Po ocenah novinarjev
je bilo na pogrebu nad 50.000 ljudi. "Ljubljana še ni videla takega pogreba," je
zapisal eden od njih.40 "Ulice, kjer se je premikal sprevod, so bile popolnoma
zasedene."
O sinodah bi lahko govorili kot o bolj ali manj stalnih čeprav izrednih oblikah prenavljanja cerkvenega življenja v posameznih škofijah. Po koncu prve
svetovne vojne je škof A. B. Jeglič sinodo sklical leta 1924, to je bila njegova
tretja in zadnja sinoda,41 leta 1940 se je za sklic škofijske sinode odločil tudi
škof G. Rožman. Bila je v dneh od 5. do 9. avgusta. Iz nje izhajajoče sklepe je v
škofiji uveljavil kot del redne zakonodaje. Pred sinodo so se vrstile intenzivne
priprave, ki so pritegnile vso ljubljansko duhovščino, na župnijski ravni pa so

40
41

"Poslednja pot našega voditelja", Domoljub, štev. 51, 18. dec. 1940, str. 15.
Prim. Potek in sklepi tretje ljubljanske sinode, ki jo je pripravil in vodil od 25. do 29. avgusta l. 1924
Anton Bonaventura Jeglič, škof ljubljanski (Ljubljana, 1924).
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bili v priprave vključeni tudi verniki.42 V skladu s tedanjo zakonodajo udeležba
laikov na sinodi ni bila predvidena.

Mednarodne prireditve
Med mednarodnimi prireditvami, katerih pobudnik je bila katoliška skupnost
in so bile pripravljene v Ljubljani, velja posebej omeniti vsaj dve: II. evharistični
kongres za Jugoslavijo leta 1935 in VI. mednarodni kongres Kristusa Kralja leta
1939. V obeh primerih je šlo za široko zastavljeno in večplastno dogajanje, v
katerega so bile vključene vse cerkvene skupnosti in pomembni del mestnih
struktur. Kot priprava na oba dogodka so namreč služila liturgična srečanja,
ki so bila med kongresoma pripravljena po vseh ljubljanskih cerkvah, pa tudi
druga zborovanja, pripravljena v drugih prostorih. Na obeh je kot posebni
odposlanec papeža Pija XI. nastopil poljski primas kardinal Avgust Hlond, sicer
dober znanec slovenskih škofov in obiskovalec cerkvenih ustanov na Slovenskem že pred tem, saj se je na svojih poteh iz Rima na Poljsko pogostokrat ustavljal v Ljubljani, se srečeval s svojimi znanci in študijskimi tovariši ter imel različne nastope.43
II. evharistični kongres za Jugoslavijo44 je bil pripravljen v Ljubljani in je trajal od 28. do 30. junija 1935, spremljevalne prireditve pa so bile pred tem in
po tem datumu. Podobna srečanja so bila tako na področju lavantinske škofije
kot v raznih dekanijah ljubljanske škofije. Čas, ki ga je takrat doživljala slovenska skupnost, je bil naklonjen množičnim verskim srečanjem, kajti politične
manifestacije so bile prepovedane, delovanje prosvetnih in drugih organizacij pa oteženo. Eden od vrhov te prireditve je bil prihod brezjanske Marije na
kongres, kar je bilo vključeno v kongresno dogajanja na izrecno željo posameznih cerkvenih organizacij. Na osrednjem srečanju 29. junija popoldne na
stadionu za Bežigradom se je zbralo nad 50.000 ljudi, zadnji dan kongresa pa
se je na zaključni slovesnosti na stadionu in v okolici po ocenah poročevalcev

42

43

44

Kot sad sinode sta bila v nadaljevanju pripravljena dva dokumenta: Zakonik ljubljanske škofije in
Pastoralne inštrukcije. Zaradi zelo spremenjenih razmer po drugi svetovni vojni sta dokumenta ohranila zakonodajno moč kot zbirki območne zakonodaje tudi v desetletjih po drugi svetovni vojni.
Prim. Ljubljanski škofijski list 1940, 79–80, 91–92, 105–108.
Prim. Stanislaw Zimniak (ur.), Il Cardinale August J. Hlond, primate di Polonia (1881–1948). Note sul
suo operato apostolico (Roma, 1999).
Prvi splošni evharistični kongres za Jugoslavijo je bil od 14. do 18. avgusta 1930 v Zagrebu. Udeležila
sta se ga tudi ljubljanski škof dr. Gregorij Rožman in lavantinski škof dr. Andrej Karlin. Ob tej priložnosti je škof Rožman predlagal, da bi bil naslednji kongres v Ljubljani. Prim. Ljubljanski škofijski list 1934,
69–71, 88–89; 1935, 9–10, 29–31, 53–56.

370

S tudia
H istorica
S lovenica

Evharistični kongres v Ljubljani, 30. junij 1935 (Muzej novejše zgodovine Slovenije, fond časopisa
Slovenec)

zbralo okrog 120.000 ljudi.45 Mesto je več tednov živelo v znamenju tega dogajanja, saj je bilo potrebno poskrbeti za logistiko za več tisoč ljudi. Po mnenju
škofa G. Rožmana, ki je bil pobudnik kongresa, je šlo za enkraten zgodovinski
dogodek katoliške skupnosti na Slovenskem. Izrednost dogodka se je kazala
tudi v dobrem sodelovanju med cerkveno in svetno oblastjo. Zato se je škof
G. Rožman na uraden način posebej zahvalil vodstvu mestne občine Ljubljana
in meščanom: "Saj so vsi kar tekmovali, da bi Ljubljano čim dostojneje okrasili.
Ljubljana je pokazala, da je res kulturno mesto, gostoljubno do vseh in vredno,
da ga obiskujejo gostje in tujci."46 Kot izvirno sestavino obhajanja tega kongresa velja omeniti razstavo novejše cerkvene umetnosti na Slovenskem, ki je bila
takrat prva tovrstna razstava in je pritegnila številne obiskovalce.
Osrednji dogodki ob šestem mednarodnem kongresu Kristusa Kralja47 so
bili v dneh od 25. do 30. julija 1939, potem ko so se pripravljalna srečanja vrstila po mnogih slovenskih krajih, v vseh ljubljanskih cerkvah in drugih okoljih

45

46
47

Natančnejše podatke o udeležbi in o poteku celotnega kongresa vsebuje poročilo Ivana Martelanca,
II. evharistični kongres za Jugoslavijo (Ljubljana, 1935).
Kolarič, Škof Rožman, II. del, 362.
Kongrese Kristusa Kralja kot mednarodna verska srečanja katoličanov so začeli pripravljati po letu
1925, ko je bil v cerkveno življenje uveden praznik Kristusa Kralja. Prvi kongres je bil pripravljen v
nemškem mestu Leutesdorf leta 1928.
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Množica na stadionu na 6. mednarodnem kongresu Kristusa Kralja v Ljubljani med 25. in 30. julijem 1939
(Muzej novejše zgodovine Slovenije, fond časopisa Slovenec)

– to je v vseh dvoranah, ki so bile na voljo (tu so bila pripravljena predvsem
srečanja za stanovske in poklicne skupine). Poleg študijskih in molitvenih zborovanj so bili pripravljeni koncerti in razstave; med temi je izstopala razstava
o sodobni slovenski sakralni umetnosti. Najbolj množična srečanja so bila na
bežigrajskem stadionu, kjer je za množičnost in mednarodno udeležbo poskrbel papeški legat kardinal A. Hlond (pridružil se mu je še beneški patriarh). Na
sklepnem srečanju v nedeljo 30. julija se je zbralo okoli 80.000 udeležencev.48
Nastop kardinala A. Hlonda se je v zgodovino zapisal kot njegova napoved bližajoče se svetovne vojne (Poljska je bila napadena mesec dni kasneje) in zavrnitev režima, ki je nastajal v Nemčiji.49
Ožjim in bolj izbranim udeležencem je bil namenjen mednarodni kongres
za vzhodno teologijo, ki ga je pod pokroviteljstvom škofa A. B. Jegliča od 12. do
16. julija 1925 v Ljubljani pripravil najboljši poznavalec vzhodnega bogoslov-

48

49

Prim. Ivan Martelanc – Josip Premrov (ur.), VI. Congressus internationalis Christi Regis. – VI. mednarodni kongres Kristusa Kralja, Ljubljana, 25. – 30. VII. 1939 (Ljubljana, 1940).
Prim. Leszek Kuk – Stanislaw Zimniak (ur.), Il primate di Polonia Card. August Hlond di fronte ai grandi
conflitti dell'epoca: la Seconda guerra mondiale e la guerra fredda (Roma, 2012).
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ja dr. Franc Grivec, pred tem redni udeleženec velehradskih kongresov50 (prvi
je bil v letu 1907, dve leti zatem je bila ustanovljena še posebna Akademija za
preučevanje vzhodne krščanske misli; Grivec je bil njen član), predavatelj teoloških disciplin na Univerzi v Zagrebu in Ljubljani. Da je bilo to srečanje organizirano v Ljubljani in da je bil med organizatorji poleg akademije iz Velehrada na
Moravskem še papeški Vzhodni inštitut iz Rima, je v slovenski prostor prineslo
del zanimanja, ki ga je za navezovanje stikov s cerkvami v pravoslavnem svetu
sicer gojilo cerkveno združenje pod imenom Apostolstvo sv. Cirila in Metoda (v
ljubljansko škofijo ga je leta 1909 uvedel škof A. B. Jeglič). Ob predavanjih, ki so
jih imeli univerzitetni učitelji z več evropskih univerz, so se vrstila zborovanja v
manjših skupinah, akademije in cerkvena srečanja, tudi po vzhodnem obredu,
kar se je za Ljubljančane pokazalo kot posebej zanimivo. Za več kot 400 uglednih udeležencev iz tujine, ki so novice o dogajanju ponesli po vsej Evropi, širša
poročila pa je tisk objavil tudi drugod, je bilo potrebno pripraviti stanovanja in
druge pogoje za delo; plenarna predavanja so bila v dvorani Union. Zborovalcem sta pozdravno pismo namenila kralj Aleksander I. in s posebno poslanico
tudi papež Pij XI.51 O srečanju je v dveh poročilih poročal vatikanski dnevnik
Osservatore Romano, ki je dal naklonjeno priznanje Ljubljani za gostoljuben
sprejem gostov in organizacijo srečanja kot celote ter občudovanje za visoko
kulturo in versko zavzetost meščanov.52 Šlo je za prvo in edino tovrstno srečanje v Ljubljani v času pred drugo svetovno vojno, ki ga je omogočilo delo priznanega ekleziologa dr. Franca Grivca, njegova povezanost s podobnimi ustanovami v drugih okoljih in izvirna usmeritev teološkega študija na ljubljanski
Univerzi, kjer je bila večja pozornost namenjena prav ohranjanju staroslovanskega slovstva in teološke izvirnosti.

Verska različnost
Poleg večinske katoliške skupnosti so v Ljubljani imele svoje prostore še nekatere druge verske skupnosti, predvsem krščanske. Evangeličanska cerkev je bila
v bližini Kolizeja postavljena že sredi 19. stoletja, leta 1851, cerkvena občina

50
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Prim. Matjaž Ambrožič, "Franc Grivec in velehradski kongresi", v: Grivčev simpozij v Rimu (Celje,
2003), 69–86.
Prim. "Shod za proučevanje vzhodnega bogoslovja. Conventus pro studiis orientalibus", Ljubljanski
škofijski list 1925, 32–33; Acta primi conventus pro studiis orientalibus (Ljubljana, 1925); Ivanka
Tadina, "Grivec in kongres o vzhodnem bogoslovju v Ljubljani", v: Grivčev simpozij v Rimu (Celje,
2003), 87–98; Ljubljanski škofijski list 1925, 32–33, 72–74.
Prim. "Dalla Jugoslavia: La solenne inaugurazione del Convegno di Studi Orientali", Osservatore
Romano, no. 162, 16 luglio 1925, 1; "Dalla Jugoslavia: La chiusura del convegno di Lubiana", Osservatore
Romano, no. 165, 19 luglio 1925, 1.
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Zunanjost pravoslavne cerkve v Ljubljani (Muzej novejše zgodovine Slovenije, foto: Jože Kološa)

je bila ustanovljena leto pred tem. V letih pred drugo svetovno vojno je štela
okoli 500 članov, ki so prihajali iz celotne Kranjske.53 V letih 1933 in 1934 je bila
postavljena še pravoslavna cerkev sv. Cirila in Metoda v Trubarjevem parku,54
potem ko je bila v letih 1930 in 1932 postavljena že cerkev sv. Save v Celju. Kot
osrednji razlog za povečane potrebe po gradnji velikih pravoslavnih cerkva je
bilo predstavljeno povečano število častnikov in vojakov pravoslavne vere v
vojašnicah na Slovenskem. Člani Starokatoliške cerkve in člani judovske skupnosti v Ljubljani niso imeli organiziranih oblik skupnega življenja in dejavno-

53
54

Prim. Krajevni leksikon Dravske banovine, 373.
Prim. Krajevni leksikon Dravske banovine, 373.
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sti. Glede na statistične podatke, ki so jih zbirale cerkvene ustanove, je bilo na
začetku dvajsetih let v mestu 60.691 prebivalcev, od katerih je bilo pripadnikov
drugih verskih skupnosti 2.742 (v celotni škofiji 3.783).55 Po istem viru, katerega podatke je prevzel Krajevni leksikon Dravske banovine, pa je katoliškim
cerkvenim skupnostim pripadalo nekaj manj kot 69.000 prebivalcev, od članov
drugih verskih skupnosti je bilo 1.989 pravoslavnih, 582 protestantov, 509 starokatoličanov, 99 muslimanov in 89 članov judovske skupnosti.56

Zaključek
V razponu dvajsetih let, ki so tema te razprave, je bila Ljubljana tako kot celotni slovenski prostor zaznamovana s številnimi dogodki in spremembami. To
je imelo svoj vpliv tudi na cerkvene skupnosti, njihovo organiziranost, navzočnost v javnosti in oblike delovanja. Iz avstrijskega obdobja, v katerem je bilo
čutiti zgodovinsko vez med državo (vladarsko hišo) in katoliško skupnostjo, so
Slovenci prešli v jugoslovansko, kjer je katoliška skupnost postala manjšinska.
V Ljubljani se je srečevala s protestantsko in nato še s pravoslavno skupnostjo.
Po katoliških cerkvah je bilo potrebno moliti za pravoslavnega vladarja, prepevati državno himno (uradno besedilo državne himne v slovenskem jeziku je
bilo pripravljeno šele leta 1940),57 usklajevati potrebe verskega pouka z drugimi krščanskimi skupnostmi ter se znova in znova soočati z nerešenim vprašanjem pravnega statusa katoliške skupnosti.
Pomembna razsežnost vsega dogajanja na cerkvenem področju je bila
množičnost. Govorimo o manifestativnih oblikah izražanja pripadnosti cerkveni skupnosti. Spodbude za to so bile različne. Šlo je za številne iniciative, ki
so mestu dale pečat in ga nosi še danes. Med temi velja omeniti vsaj bežigrajski stadion, zgrajen po načrtih arh. Jožeta Plečnika zato, da bi na njem imeli
lastne prostore člani orlovske organizacije. Graditi so ga začeli v letu 1925, z
deli prekinili 1929, ko so bili Orli ukinjeni, nato pa gradnjo nadaljevali za potrebe evharističnega kongresa (zgradili so tribuno za oltar) in leta 1939 ponovno
za pripravo kongresa Kristusa Kralja (zgradili so dve poslopji s teraso na severni
in južni strani; predstavljali naj bi glasbena paviljona). Glede gradnje cerkvenih
poslopij v tem času je imel nasploh odločilno besedo arh. Jože Plečnik, ki je bil
za mestne oblasti tudi najbolj sprejemljiv.
Hkrati so bila dvajseta in trideseta leta čas močnega uveljavljanja organi-
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Prim. Letopis ljubljanske škofije za leto 1924 (Ljubljana, 1924), 245.
Prim. Letopis ljubljanske škofije za leto 1935 (Ljubljana, 1935), 285; Krajevni leksikon Dravske banovine, 372–373.
Prim. "Uradno besedilo državne himne v slovenskem jeziku", Ljubljanski škofijski list 1940, 108.
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zacij in združenj, ki so imela v svojem programu uveljavljanje katoliških vrednot in so priznavala mesto Cerkve v javnem in zasebnem življenju. Če je bila
za začetek obravnavanega obdobja značilna velika raznolikost in razpršenost,
potem je v tridesetih letih nastopilo močnejše poenotenje, katerega krovna
organizacija je postala Katoliška akcija, a je to povzročilo tudi močno notranjo diferenciacijo. Ob tem so se v sami katoliški skupnosti čutile vedno večje
napetosti in razdeljenost, kar je bilo posebej čutiti v Ljubljani, kjer so bile največje skupine študentov in dijakov, osrednje ustanove škofije in so se uravnavali
odnosi med državno in cerkveno oblastjo na najvišji ravni.

Bogdan Kolar
CHURCH EVENTS IN LJUBLJANA IN THE INTERWAR PERIOD

SUMMARY
Catholic communities and institutions in Ljubljana were an essential part of the
city's identity in the interwar period. Numerous churches, chapels and other
buildings, of which some were built at this time, marked city life. The leading
architect of religious buildings was Jože Plečnik. The Church was organized
into nine parishes, which had their center in the cathedral, where there was
also a seminary and the diocesan building. During this period, Anton Bonaventura Jeglič and Gregorij Rožman, who were important figures in the life of the
city and the life of church communities, led the diocese. Alongside parish churches there were a number of ecclesiastical communities and fraternities that
connected Christians in various forms of activities, from prayer to social and
sporting events. Due to the change of the state law that governed the functioning of associations, the forms of organization of church associations changed
as well.
In Ljubljana, there were men's and women's monastic communities, which,
in addition to pastoral work within parishes, were present primarily in the
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areas of healthcare, social issues and education. During this period, in Ljubljana
several major events of nation-wide and international nature were organized.
Among the first was the Fifth Catholic rally in 1923 and the Marian Congress
next year. Among other, the II. Eucharistic Congress of Yugoslavia (1935), and
VI. International Congress of Christ the King (1939) were of particular importance. The preparation and implementation of these events relied on the cooperation between the Church and city authorities; several buildings (e.g. the first
stadium in Ljubljana) were built on these occasions. Expert meetings, such as
the Congress of Eastern theology in 1925, and the missionary course in 1924,
gathered a narrow circle of specialists. These events were the result of a globally connected Catholic Church, and served as a good way of promoting the
Slovenian capital. In this period, other religious communities were present in
Ljubljana, among which the Serbian Orthodox Church increased its presence
the most.
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Utrip vsakdanjega življenja
v Ljubljani
Marko Štepec
Mag., muzejski svetovalec
Muzej novejše zgodovine Slovenije
Celovška 23, SI – 1000 Ljubljana
e-pošta: marko.stepec@guest.arnes.si

Izvleček:

Avtor v prispevku predstavlja vsakdanje življenje v Ljubljani v časovnem loku
od prve svetovne vojne prek izbranih značilnosti in dogodkov, ki odsevajo
modernizacijske procese in mestni utrip, do druge svetovne vojne. Posebna
pozornost je usmerjena na prevratno obdobje ob razpadu avstro-ogrske
monarhije in na socialno razslojenost, ki je vplivala na oblikovanje urbanega
mestnega tkiva z različnimi mikrolokacijami in nasprotji. V mestu se je v
dvajsetih letih uveljavilo bogato družabno življenje in prišlo je do razcveta
slovenskega meščanstva. V Ljubljani, ki je pred prvo svetovno vojno štela
približno 40.000 prebivalcev, se je s priseljevanjem in priključitvijo obmestnih
vasi v sredini tridesetih let število prebivalcev izrazito povečalo. Urejanje cestne
infrastrukture, širjenje in posodabljanje vodovoda ter pospešena stavbna
gradnja so dejavniki, ki so pomembno vplivali na mestni razvoj. Pri tem je
uveljavljanje novih tehnologij in komunikacij počasi spreminjalo življenjske
navade mestnih prebivalcev. Aprila 1941 je vojna ponovno zarezala v mestni
utrip ljubljanskega vsakdana.

Ključne besede:

zgodovina Ljubljane, mesta, prva svetovna vojna, med obema vojnama,
slovenska zgodovina, 20. stoletje, vsakdanje življenje

Studia Historica Slovenica
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 14 (2014), št. 2–3, str. 379–394, 31 cit., 4 slike
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški)
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Jakob Alešovec je v svojih Ljubljanskih slikah, ki jih je podnaslovil Podobe ljubljanskega sveta pod drobnogledom, skušal karikirano predstaviti ljubljanske
prebivalce in mestno razslojenost. Njegov šaljiv pogled, ki je odražal številne
za dobo na prelomu stoletij značilne stereotipe, je izhajal v podlistkih časopisa
Slovenec in se je zdel marsikateremu sodobniku – bralcu in posebej bralkam –
žaljiv, krivičen in neokusen. Svojo pripoved o ljubljanskih prebivalcih je začel
s predstavitvijo hišnih lastnikov – posestnikov, ki naj bi bili na vrhu mestne
strukture, saj "brez hiš ni mesta".1 Za mestna naselja je namreč značilna visoka koncentracija prebivalcev in hiš, ki so običajno večstanovanjske in v njih
"živi več družin." "Večnadstropne večdružinske" hiše naj bi bile tako tipičen
znak urbanega naselja in ena od bistvenih razlik od "kmečkega oziroma vaškega naselja".2 Za mestna naselja sta pomembni tudi značilna ločitev delovnega
mesta od prebivališča, do katere je prišlo v procesu modernizacije, in socialna
razslojenost. Tudi za Ljubljano, čeprav je bila med manjšimi mesti monarhije, je
veljalo, da je socialno in poklicno močno razslojena. Njeni prebivalci so oblikovali različne navade in socialno ločene mikrosvetove, značilne za topografijo
posameznih mestnih predelov in ulic. Življenje v na primer najmodernejši in
najbogatejši Franca Jožefa ulici ali Gosposki ulici se je razlikovalo od življenja v
ljubljanskih predmestjih, kot je bilo poljansko ali "šentpetrski forštat", in drugih
od mestnega središča bolj oddaljenih četrti.
Da je bila v ljubljanskih hišah in barakah prisotna stanovanjska stiska s prenaseljenostjo in slabimi higienskimi pogoji, vemo iz študij Andreja Studna o
mestnih prebivalcih in življenju pred prvo svetovno vojno. Popotresna Ljubljana
je do prve svetovne vojne naredila izjemen urbanistični in stanovanjski razvoj,
katerega pogoji so bili izgradnja vodovoda in kanalizacije, javna razsvetljeva
ter mestna elektrarna. Elektrificirana cestna železnica, tramvaj, ki je bil simbol
napredka, je od začetka stoletja skušal povezovati mesto v urbanistično celoto.
Seveda pa je modernizacija zajela predvsem mestno središče, predmestja in okoliške vasi, ki so se v tridesetih letih pridružile mestu, pa so še vedno imele umazana dvorišča, lesena stranišča z najpreprostejšimi grezniškimi jamami in zanemarjenimi odtočnimi jarki in so ostajala nespremenjena še daleč v dvajseto stoletje.
Mesto je v začetku devetdesetih let 19. stoletja dobilo vodovod in malo pozneje
še kanalizacijski načrt. Če je bilo na mestni vodovod po podatkih, ki jih navaja
Andrej Studen, pred prvo svetovno vojno priključenih že prek 77 % hiš, je bilo
mnogo slabše s kanalizacijo, na katero je bila priključena le tretjina hiš, nekatere

1

2

Jakob Alešovec, Ljubljanske slike. Podobe ljubljanskega sveta pod drobnogledom (Izbrani spisi, 4. in 5.
zvezek) (Ljubljana, 1911), 1.
Vasilij Melik, "Rast mestnega prebivalstva na Slovenskem pred prvo svetovno vojno", Ekonomska revija 7 (1956), 515.
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Skupinski portret zaposlenih v eni od številnih vojaških delavnic 5. armade v Ljubljani, ki so med letoma
1915 in 1917 delale za potrebe avstro-ogrske vojske v Posočju. Med njimi so bile številne ženske in vojni
ujetniki (Muzej novejše zgodovine Slovenije)

hiše pa so fekalije in odpadke še vedno odstranjevale s sodčki.3
Počasen, vendar uspešen popotresni razvoj mesta je usodno zaznamovala
vojna. Prva svetovna vojna je globoko zarezala v življenjski vsakdan mestnih
prebivalcev. Najprej z vojaško mobilizacijo prebivalcev, ki je po primerjalnih
ocenah zajela skoraj 60 % moške populacije ustreznih let4 in z delovno mobilizacijo preostalega prebivalstva. Pomanjkanje moške delovne sile so nadomeščale ženske,5 otroci in številni ujetniki. Številne javne ustanove so v času vojne
dobile začasno namembnost in nove stanovalce.
Na ljubljanskem gradu so bili zapori in pozneje tudi karantenska postaja,
preko katere je šlo v različna delovna taborišča približno 70.000 italijanskih
vojnih ujetnikov.6 Tako prostori na Ljubljanskem gradu kot tudi ujetniške barake za Bežigradom so po vojni odigrali pomembno vlogo pri reševanju stanovanjske stiske socialno šibkejših prebivalcev. Prebivalci Ljubljane so se že zgodaj
3

4

5

6

Andrej Studen, Stanovati v Ljubljani. Socialnozgodovinski oris stanovanjske kulture Ljubljančanov
pred prvo svetovno vojno (Ljubljana, 1995), 24–25.
Muzej novejše zgodovine Slovenije, Zbirka razglasov in plakatov 1914–1918, Razglas delovite mobilizacije, Magistrat deželnega stolnega mesta Ljubljane, 26. julij 1914; prav tam, Razglas delovite napovedbe in sklica c. kr. črne vojske, Magistrat deželnega stolnega mesta Ljubljane, 26. julij 1914.
Marko Štepec, "Ženske v vojni", v: Slovenke v dobi moderne, ur. Mateja Tominšek Perovšek, Božidar
Jezernik, Jože Hudales (Ljubljana, 2012), 64–75.
Dragan Matić, "Vojaški zapor na ljubljanskem gadu od 15. 8. 1914 do vstopa Italije v 1. svetovno
vojno", Kronika 38 (1990), št. 3: 127–134; Dragan Matič, "Karantenska postaja za vojne ujetnike na
ljubljanskem gradu", Zgodovinski časopis 46 (1992), št. 1: 71–85.
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srečali z begunci iz vzhodnega in pozneje soškega bojišča, ko so vojaške oblasti
izselile civilno prebivalstvo in se je prek 80.000 beguncev pred vojno umaknilo
v begunska taborišča in k sorodnikom v notranjost države. Številni med njimi
so se naselili tudi v Ljubljani, kjer so za njih skrbeli dobro organizirani odbori in
dobrodelna, predvsem ženska društva.
Za mestne prebivalce je pomembno spremembo prinesel vstop Kraljevine
Italije v vojno, saj je z njenim napadom na Avstro-Ogrsko tudi Ljubljana prišla v
območje ožjega vojnega zaledja, za katerega so veljala posebna zakonska določila in vojaška sodišča. Ukinjene ali omejene so bile številne pravice, vojaško
sodstvo pa je dobilo pristojnost tudi nad civilisti.7 Z vojno je prišla tudi velika
prehrambena kriza, ki je globoko posegla v ustaljene prehranjevalne navade in
občasno prešla v lakoto – ta je prizadela mestno prebivalstvo vse od Berlina do
Trsta. Po ljubljanskih ulicah se je povečalo beračenje, saj so mnogi obubožani
prebivalci in pozneje celo vojaki na ulicah prosjačili za hrano.
Že kmalu so z bojišča prišli v Ljubljano prvi transporti ranjencev – manjši
s srbskega bojišča in večji z vzhodnega. Prizori so bili povsem drugačni kot ob
odhodih vojakov – na ljubljanski železniški postaji jih je v tišini pričakala množica in nemo spremljala vozove, ki so ranjence odvažali po Kolodvorski ulici.
"Mnogi na peronu so se ob dohodu vlaka nemo odkrili."8 Transporti ranjencev
so pokazali vojno resničnost, ki so jo tiskovni uradi v dnevnih novicah poskušali bolj ali manj uspešno olepšati. Ljubljanska garnizijska in deželna bolnica je
bila kmalu polna ranjenih vojakov. Ker so bile kapacitete bolnišnic premajhne,
so veliko ljubljanskih javnih poslopij in šol spremenili v bolnišnice: gimnazijo
v Tomanovi ulici in na Poljanah, državno obrtno šolo na Mirju, mestno žensko
realno gimnazijo, knezoškofijsko gimnazijo v Šentvidu, šentjakobsko dekliško
šolo, nemško dekliško šolo pri Virantu, deško šolo na Prulah in v Cojzovem
grabnu. Gluhonemnico, otroški vrtec pri sv. Florijanu, salezijanski zavod na
Rakovniku in Marijanišče so prav tako spremenili v velike vojne bolnice. Vojna
bolnica je bila v veliki dvorani filharmonije, v deželnem dvorcu, v nemškem križevniškem viteškem redu, deloma v belgijski in domobranski vojašnici. Naštete
ustanove so imele na strehah znak Rdečega križa. "Težko ranjene odpošiljajo
večinoma po prestani karanteni v zaledje, kar pa kaže količkaj življenjske sposobnosti, mora nazaj, v vojno zbirališče v Šiško ali na Brezovico in od tam zopet
na fronto. Mnogo pa jih roma na svetokriško pokopališče."9
V letu 1918, tj. v zadnjem letu vojne, je zavladalo vsesplošno pomanjkanje,

7

8
9

Muzej novejše zgodovine Slovenije, Zbirka razglasov in plakatov 1914–18, Razglas o razglasitvi naglega sodstva pri armadi na bojnem polju, C. in kr. deželna vlada, Ljubljana, 1. junij 1915; Marko Štepec,
Vojne fotografije 1914–18 (Ljubljana, 2008), 158–161.
Slovenec, 7. september 1914, 4.
"Ljubljanska kronika", Kronika slovenskih mest 1 (1934), 61.
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Množica na manifestaciji in mimohodu ob koncu vojne in nastanku države SHS je napolnila vse ulice do
Kongresnega trga – pogled proti Hotelu Slonu, 29. oktober 1918 (Arhiv Republike Slovenije)

pojavila se je izčrpanost. V obdobju pred propadom monarhije je v Ljubljani
mladina "pohajkovala sestradana in slabo oblečena" po cesti, saj je bil šolski
pouk skrajno okrnjen.
Mestna vlada je v zvezi s civilno obleko večkrat zaprosila vojno ministrstvo,
da nameni za vojaštvo nerabno obleko civilistom, a pri tem ni bila posebej uspešna, saj tudi vojska ni več pokrivala vseh svojih potreb. S posebnimi dobrodelnimi akcijami so se zbirale obleke za begunce. Vzdušje razpada se je v zaledju
vse bolj odražalo v slabšanju socialnih razmer, preskrbe in tudi javne varnosti.
Posledično je zvestoba kraljevi monarhiji in njenim vrednotam vse bolj upadala.
V torek, 29. oktobra 1918, so bili zaradi mimohoda in množičnih manifestacij v središču mesta ljubljanske ulice in trgi zaviti v slovenske narodne zastave. Trgovine so bile zaprte, prav tako uradi. Velika veselica je bila v ljubljanskem
hotelu Union in na ulici pred njim. Prebivalci so slavili konec vojne tudi v lokalih, iz hiš so vihrale zastave. Na Kongresnem trgu je množica pozdravila mir
in nastanek nove države, v kateri je Ljubljana hitro dobila povsem slovensko
podobo. V tem vznesenem narodnem navdušenju, polnem upanja, je bilo videti, da so uresničene vse emancipacijske želje. Mnogim se je zdelo, da je leto 1918
prvo leto novega zgodovinskega štetja tudi za Ljubljano in njene prebivalce.
Dogajanja na Kongresnem trgu se je slovenski častnik avstro-ogrske vojske,
psiholog dr. Mihajlo Rostohar pozneje spominjal:
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Že prejšnji dan, ko je bila manifestacija naznanjena po časopisih, je štacijsko
poveljstvo v Ljubljani vojaštvu strogo prepovedalo udeležbo na tej manifestaciji.
Ko pridem do glavne pošte gledat sprevod, me prevzame navdušenje množice.
Potegnem zraven stoječega nadporočnika Bučarja s seboj in stopim v sprevod.
Ko vidijo to drugi častniki in vojaki, začnejo zaporedoma stopati v sprevod, tako
da nas je bilo vojakov kmalu več ko sto. Manifestacijski sprevod se je ustavil pred
deželnim dvorcem, kjer so se govorniki na balkonu obračali na avstrijsko vlado
z zahtevo po združitvi Jugoslovanov v svobodno narodno državo. To moledovanje se nam vojakom v tem času ni zdelo več umestno. Rezervni častniki so me
določili, da grem na balkon in v imenu vojaštva izpregovorim odločnejše besede.

Rostohar je stopil na balkon, po kratkem nagovoru potegnil meč in v
imenu vojakov odrekel pokoro Avstro-Ogrski ter prisegel novi narodni državi.
To je med prisotno množico izzvalo splošno navdušenje.10
V Ljubljani so poleg preostalih dvojezičnih napisov na uradih in trgovinah
postali prve žrtve narodnega navdušenja tudi simboli in spomeniki minule
države. Fran Milčinski je zapisal, da je bil na silvestrovo leta 1918 odstranjen
kip cesarja Franca Jožefa: "Zjutraj so bile planke okoli cesarjevega kipa na Slovenskem trgu razmetane, doprsni kip pa odstranjen. /…/ Baje [so se] ponoči z
avtom /…/ vozili civilisti in to napravili."11 Dva dni pozneje so "mladi ljudje po
kavarnah pobrali nemške liste in jih sežigali pred [K]azino."12 Enako se je zgodilo obema kipoma Radetzkega v parku Zvezda ter pred gradom Tivoli in drugim
simbolom razpadle države.
Velik doprsni kip cesarja Franca Jožefa je bil delo kiparja Svetoslava Peruzzija, ki je leta 1903 dobil prvo nagrado na natečaju za cesarjev spomenik.
Mestna občina ga je pet let pozneje postavila pred ljubljanskim sodiščem. Na
podstavku cesarjevega spomenika je kipar izklesal relief in žensko figuro kot
alegorijo Ljubljane, ki se zahvaljuje cesarju za njegovo naklonjenost in pomoč
pri popotresni obnovi mesta.13 Spomenik, namenjen "večnemu spominu in
hvaležnosti" cesarju, ni preživel razpada države, je pa vse do danes na svojem
mestu ostal monumetalni podstavek, ki še vedno služi kot podlaga doprsnemu
kipu jezikoslovca in slavista dr. Franca Miklošiča. Na velikem podstavku so še
vedno tudi krila dvoglavega orla in podoba ženske, ki podarja venček, izvorno
kiparjevo sporočilo pa je bilo prepuščeno pozabi.
Varnostne razmere v mestu so se poslabšale, ko so se v prvih dveh tednih

10
11
12
13

Dr. Mihajlo Rostohar, "Odlomek iz spominskih zapisov", Naši razgledi, 10. december 1971, 696–697.
Fran Milčinski, Dnevnik 1914–1920 (Ljubljana, 2000), 411.
Prav tam, 415.
Bojana Hudales - Kori, "Kipar Svetoslav Peruzzi", Zbornik za umetnostno zgodovino n. v. 8 (1970), 187.
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novembra domov vračali vojaki poražene avstro-ogrske armade. Ob cestah in
železniških postajah so za njimi ostajali kupi odvržene vojaške opreme, ostanki
orožja, vozov, avtomobilov in konj. 3. novembra 1918 je iz Trsta po južni železnici prek Ljubljane proti Dunaju odpeljal zadnji vlak po rednem voznem redu.
Z večurno zamudo je prišel v Maribor, potem pa so sledili le še vojaški transporti, za katere so se narodne straže trudile, da ne bi zastajali na železniških postajah – s tem so preprečavali ropanja in požiganja po mestu. Mestni magistrat je
v Ljubljani razglasil policijsko uro, s katero je v skladu s sklepom narodne vlade
odredil, "da sme mladina do 17. leta ostajati na ulicah ljubljanskega mesta samo
do šeste ure zvečer, pozneje pa le v spremstvu odraslih svojcev". Prav tako je
strogo prepovedal "zbiranje v gručah" in dostop na kolodvore. Policija je z odlokom dobila nalog, da "nepokorno mladino zapre in jo, če ni zagrešila sicer ničesar zoper kazenske zakone, zjutraj odda domov", prestopke pa strogo kaznuje
prek staršev in odgovornih oseb.14
Na mestnem obrobju je potekalo preusmerjanje in razoroževanje vojaštva.
V Ljubljani so zbirali material na velikem prostoru med Šmartinsko, Vilharjevo
in Dunajsko cesto. Tam zbrano orožje in ostanke vojaške opreme so sortirali in
odvažali še dolgo po vojni.
Utrujeni vojaki so se vračali po Tržaški cesti, ki so jo obdajale trume gledalcev. Vojska je odmetavala in prodajala vse, kar jo je na poti oviralo. Izpuščeni,
izčrpani in do "kosti sestradani konji so se pasli po Mestnem logu in okoliških
vrtovih."15 Cele črede vojaških konj so begale po Trnovem, na Barju ob Gradaščici in Glinščici. Zapuščene konje so si nekateri prilastili za kmečko delo
in to razumeli kot nekakšno odškodnino za nastalo škodo in minule vojaške
rekvizicije. Drugi so jih pobijali za hrano. V cestnih jarkih so tako ležali poginuli
konji in razbiti avtomobili ter ostanki opreme. Po poročanju sodobnikov se je
od mrhovine širil neznosen smrad. Posebna nevarnost za "radovedno mladino"
je bilo odvrženo strelivo in tudi nesreče niso bile redke. Za varnost v mestu so
skrbele narodne straže, sestavljene iz moštev vračajočih se polkov.
Sestavil sem en vod vojakov, in sicer po večini Čehov in Poljakov, le malo je bilo
vmes Slovencev. Slovenski vojaki so bili namreč tako demoralizirani, da so vsi
tiščali domov. Le malo se mi jih je posrečilo dobiti: Zbrali smo se pred magistratom, potrgali avstrijske kokarde s kap ter si pripeli slovenske tribarvnice. Zanimivo je, da sem med temi videl tudi nekoga od vojaškega poveljstva, ki je bil po
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Muzej novejše zgodovine Slovenije, Zbirka razglasov in plakatov 1914–1918,Oklic, 4. november
1918.
Ivan Vrhovnik, Trnovska župnija v Ljubljani, faksimile izdaje iz leta 1933 (Ljubljana, 1991), 166.
166; Marko Štepec, "Avstro-Ogrska je prišla vedno za eno idejo prepozno … O življenju v prevratnem
obdobju", v: Slovenija od prve svetovne vojne do Koroškega plebiscita in Rapalla, ur. Nataša Urbanc
(Ljubljana, 2000), 41–50.
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rodu Nemec. Težje delo smo imeli pozneje, ko je prihajala težka artilerija in pa
madžarsko vojaštvo, po večini vse pijano. Ta sprejem je bil precej razburljiv, toda
kljub temu ni prišlo do večjih incidentov in do nobenega pravega spopada ali
borbe. Ta odprava vojaštva je trajala celih šest dni. Na ta način so bili odpremljeni tisoči in tisoči vojakov, s čimer je bilo preprečeno, da vojaki niso v masah
zastajali v Ljubljani. Če bi se pa to zgodilo, bi Ljubljana takrat doživela marsikaj
nevšečnega, najmanj kakšne večje požare in pa plenjenje podivjane soldateske.

Tako se je takratnega dogajanja spominjal Rudolf Badjura. Po njegovih
besedah je vojska zasedla vse mestne ustanove:
/…/ glavni kolodvor, oba državna kolodvora ter predkolodvora v Zalogu in
Dravljah, zasedli so vojaško skladišče in straže, postajo na Rožniku, mestno poveljstvo, deželno vlado, policijsko ravnateljstvo, deželno blagajno, Avstro-ogrsko
banko, kranjsko hranilnico ter vse tovarne, ki so bile pod vojaškim nadzorstvom.
Formirali so tudi cestne kordone na Viču, v Šiški in na Dolenjski cesti, kjer so
razoroževali čete soške armade, ki so se vračale, tovorne avtomobile in trenske
kolone pa so dirigirali v belgijsko vojašnico, kjer so rastla velika skladišča živil,
usnja, tobačnih izdelkov, tehničnih aparatov in drugega. Zelo težavno delo je
imel kordon na Tržaški cesti, ki je noč in dan razoroževal in rekviriral trensko in
avtomobilsko blago največjega dela vračajoče se soške armade.16

Posledice vojne so se še dolgo poznale na zdravstvenem stanju mestnih
prebivalcev. Med nalezljivimi boleznimi je bila najbolj nevarna gripa, ki se je
že meseca oktobra pojavila tudi v Ljubljani in je v usihajočih valovih trajala še
celo leto po vojni. Bolezen je spremljala velika smrtnost kot posledica splošnega pomanjkanja, slabe prehrane in slabih higienskih razmer. V takšnih razmerah se je bolezen hitro širila in se spreminjala v epidemično katastrofo. Mestni
magistrat ljubljanski je "v interesu javnega zdravstva zaukazal natančno preiskavo vseh s front se vračajočih vojakov in ženskih vojaških pomožnih uslužbenk." Zdravniški pregled vojakov in osebja bivše armade je bil obvezen. Pogoj,
da so bili sprejeti v službo, je bil, da so v osmih dneh sporočili rezultate zdravniških preiskav glede nalezljivih bolezni.17
V Ljubljani so po mestnih ulicah tavali invalidi, ki jim je "sodobna" protetika
– v tistem obdobju je doživela precejšen razvoj – poskušala pomagati normalno zaživeti. Mestni magistrat je po končani vojni pozival begunce, naj se vrnejo
na svoje domove:
16
17

Rudolf Badjura, "O prevratnih dneh", Slovenec, št. 250, 29. oktober 1938, 3.
Muzej novejše zgodovine Slovenije, Zbirka razglasov in plakatov 1914–1918, Razglas, Mestni magistrat ljubljanski, 18. november 1918.
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Razmere glede prehrane pa so na Goriškem, v Trstu i.t.d. sedaj postale neprimerno
boljše, nego so v Ljubljani, in cene živilom so padle in še padajo vsled italijanskega
trga nad vsa pričakovanja. Ljubljana Vam je v teh krutih vojnih letih pomagala,
kar je bilo v njenih močeh, sprejela Vas je, ne oziraje se na Vašo narodno pripadnost, kakor brate in ni delala razločka med svojim starim prebivalstvom in med
Vami. Pozivljemo, oziroma prosimo Vas torej, ne krčite sedaj več domačemu
prebivalstvu živilskih zalog, ne odjemajte mu v Ljubljani stanovanj, ki jih je zvrhano premalo, in vrnite se na rodno grudo, katera Vas, stare gospodarje kliče, da jo
dovedete k novemu življenju.18

15. decembra 1918 se je v ljubljanskih cerkvah javno prebiral manifest
regenta Aleksandra in potekale so slavnostne maše zaradi "ujedinjenja" Slovencev, Hrvatov in Srbov v skupno državo. To je spremljalo tudi praznično vzdušje
na ulicah. Takoj po božičnih praznikih in v pričakovanju novega leta so v Ljubljani oživeli plesi in prava plesna mrzlica se je potem v mestu nadaljevala v
zgodnja dvajseta leta.
Seveda pa so bila prva povojna leta v znamenju spomina na padle vojake
in vojne ujetnike, ki so se še dolgo vračali iz vojnega ujetništva. Spomin na slovenske vojake v avstro-ogrski vojski pa je bil tudi v Ljubljani odrinjen v zasebno
družinsko okolje in oddaljen od državnega in šolskega polja.
Mejna problematika s konfliktnimi dogodki na Koroškem in italijansko
zasedbo Primorske je ves čas mobilizirala mestne prebivalce in vzpodbujala
nezadovoljstvo. Poročila, da na zahodni meji ne bo veljalo načelo samoodločbe, temveč bo "antanta prisodila" zasedena ozemlja Kraljevini Italiji, so marca
1919 sprožila "žalne" demonstracije v Ljubljani: "Dijaštvo se je zbralo pred glavno pošto, od koder se [je] formiral žalni sprevod, /.../ množica je narasla na več
tisoč manifestantov, /…/ z mestnih hiš so plapolale črne zastave." V Ljubljani so
bili takrat predstavniki antante in časopisi so opozarjali, "naj prebivalci ohranijo mirno kri".19 Tri mesece pozneje je bil zaradi pariške mirovne konference
napovedan velik protestni shod na Kongresnem trgu, ki je bil zadnji trenutek
prepovedan, domnevno zaradi zunanje politike in verjetno tudi zaradi bojazni,
da bi nakopičeno nezadovoljstvo na območjih bivše monarhije izbruhnilo v
širše nemire.20

18

19
20

Muzej novejše zgodovine Slovenije, Zbirka razglasov in plakatov 1914–1918, Poziv primorskim
beguncem! Mestni magistrat ljubljanski, 12. november 1918.
"Ljubljanska kronika", Kronika slovenskih mest 1 (1934), št. 2, 144.
Prav tam, 149.
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***
Čeprav so se politične spremembe odvijale zelo hitro, je vsakdanje življenje
kmalu potekalo po ustaljenih navadah, ki so se ob postopni modernizaciji in
tehnološkem razvoju le počasi spreminjale. Ljubljansko prebivalstvo se je v
dvajsetih letih spopadalo s povečano stanovanjsko stisko, s širjenjem nalezljivih bolezni, porastom cen in pomanjkanjem, ki je občasno pestilo prebivalce
še daleč v povojni čas. Stanovanjska stiska, ki se je nadaljevala še iz časa vojne,
se je zaradi migracij z zasedenih ozemelj na Primorskem (iz Trsta in Gorice)
in Koroškem še okrepila. Močan pritok priseljencev so pomenili iskalci zaposlitve z Gorenjske. Stanovanjsko stisko je skušalo mesto reševati tudi s pozivi
k naznanilu praznih stanovanj in urejanju najemnih odnosov. Že 27. januarja
1919 je razglas na podlagi sklepov vlade Kraljevine SHS predvideval kazen v
višini 5.000 kron ali zapor (do šest tednov) za tiste, ki obveznosti niso izpolnili
pravočasno.21 Ob robu mesta so nastajala barakarska naselja v Gramozni jami
in Sibiriji, vse več je bilo t. i. vagonarjev. Stanovanjska problematika se je izrazito zaostrila ob koncu dvajsetih let, ko je bil sprejet nov stanovanjski zakon,
ki je ukinjal stanovanjsko zaščito. Posledično je sledil val odpovedi najemnih
pogodb in deložacij. V prvi polovici leta 1929 je bilo na sodišču obravnavanih
prek 700 takšnih zadev.22 Časopisi so leta 1928 pisali o barakah kot o novem
tipu človeških bivališč v Ljubljani. Deložiranci so napolnili kopališke barake na
kopališču ob Ljubljanici na Prulah. "Tu tako rekoč na prostem, dobesedno kampirajo ti reveži, kuhajo spijo in živijo svoje revno življenje."23 Podobne začasne
barake so se pojavile tudi za šolo na Prulah, na Galjevici pod dolenjsko progo,
na Ižanski cesti, v Spodnji Šiški, ob Dunajski cesti, na Stanko Vrazovem trgu,
Kodeljevem.24 Mestna uprava je skušala stanovanjske probleme blažiti z načrti
za t. i. delavska naselja oziroma kolonije. Tako so nastale nizkocenovne stanovanjske kolonije na mestnem obrobju za Bežigradom, na Koleziji, v Mestnem
logu in na Galjevici v letih 1928–1931. Mikrozmos njenih prebivalcev poznamo po etnološki študiji dr. Mojce Ravnik. Naselje Galjevica je bilo zgrajena na
robu Barja, ki je jeseni 1933 doživelo veliko poplavo, kateri so ogromno pozornosti namenili tudi časopisi.25
Urejanje cestne infrastrukture, razširjanje in posodabljanje vodovoda ter
pospešena stanovanjska gradnja so dejavniki, ki so pomembno vplivali na

21
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Muzej novejše zgodovine Slovenije, Zbirka razglasov in plakatov 1919, Razglas, Mestni magistrat ljubljanski, 27. januar 1919.
Mojca Ravnik, Galjevica (Ljubljana, 1981) , 18 (dalje: Ravnik, Galjevica).
Slovenec, 24. 8. 1928, 5.
Slovenski narod, 12. 12. 1928, 2.
Ravnik, Galjevica, 37–38.
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mestni razvoj. V mestu se je uveljavilo bogato družabno življenje in prišlo je do
razcveta slovenskega meščanstva. Ustanovitev univerze je poleg vseh pomembnih kulturnih, znanstvenih in razvojnih posledic v mesto prinesla opazen študentski utrip. Dvajseta leta so bila obdobje gospodarskega razcveta in vzpona
slovenskega meščanstva. Moč meščanstva se je odražala v gradnji mestnih četrti okrog Nebotičnika, ki je bil leta 1933, ko je bil zgrajen po načrtih Vladimirja
Šubica, najvišja zgradba v državi in obenem zgradba, ki je spremenila mestno
veduto. Mestna promenada zaradi tramvajskega prometa in prometne gneče
že dolgo ni več potekala proti Kongresnemu trgu in nekoč "nemški" kavarni
Kazina, ampak se je usmerila na osrednjo promenadno pot v tivolski park. V
času pred prvo svetovno vojno je promenadna pot in z njo povezano druženje potekalo od današnjega Mestnega trga po Stritarjevi ulici in čez Prešernov
(takrat Marijin) trg, nato proti Kongresnemu trgu in po Židovski ulici, potem
pa je čez Šuštarski (nekoč Hradeckega) most zavila nazaj na Mestni trg. Pozneje
se je razširila po današnji Čopovi ulici, pri glavni pošti je zavila proti kavarni
Kazina in se nato čez Kongresni trg vrnila na svoje izhodišče. Park pred kavarno
Kazina z zvezdastim križiščem poti in s številnimi promenadnimi koncerti je
bil ena od osrednjih točk promenade. Številni sprehajalci so že takrat nadaljevali sprehod tudi v bolj oddaljene tivolske parke. Tramvajski promet in mestna
gneča sta vplivala na spremembo krožne promenadne poti in jo po prvi svetovni vojni usmerila v Tivoli. Sprehajalci pri glavni ljubljanski pošti niso več zavijali
proti Kongresnemu trgu, ampak se je njihova pot nadaljevala po Aleksandrovi,
prej Franca Jožefa, danes Cankarjevi cesti, proti parku in gradu Tivoli, do katerega je skozi drevored vodila osrednja promenadna pot. Promenada je s svojimi
natačno določenimi pravili obnašanja, oblačenja in druženja potekala vsako
popoldne od 16. ure do večera. To je bila priložnost za sprehod, klepet in druženje.26 Posebej pa je bila obiskana nedeljska dopoldanska promenada, ko so
okrog 11. ure sprehajalci, oblečeni po najnovejši modi, napolnili park in priljubljene lokale na njegovem obrobju. Za poklicne fotografe je bilo fotografiranje
pomemben zaslužek, za sprehajalce prijeten spomin.
Del sprehajalcev pa je zavil po Lattermanovem drevoredu proti zabavnemu
sejemskemu delu parka, kjer so bili vse od leta 1921 dalje prostori mednarodnega ljubljanskega velesejma. V ozračju razvojnega optimizma in gospodarskega razcveta je zaživela ideja, da bi se na enem mestu predstavila industrijska, obrtniška in kmetijska proizvodnja. Prvi velesejemski razstavni paviljoni so
bili leseni, pozneje so po načrtih arhitekta Josipa Costaperarie zgradili trajnejše zidane zgradbe. Od leta 1926 so prirejali posebne tematske razstave posa-

26

Katja Jerman, Promenada v Ljubljani (Ljubljana, 2003).
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Mednarodni velesejem v Ljubljani (Muzej novejše zgodovine Slovenije, Fond časopisa Slovenec, foto:
Anton Uršič)

meznih gospodarskih in obrtnih panog.27 Številni obiskovalci so si ogledovali
"vzorčne" razstave in se zabavali na stojnicah, ki so postale pomembna točka
ljubljanskega družabnega življenja. Pozabljena ni bila niti likovna umetnost,
ki je bila redno zastopana s tematskimi in prodajnimi razstavami. Vsakoletno
odprtje je bilo velik dogodek, ki so se ga radi udeleževali politiki in gospodarstveniki, med njimi tudi kralj Aleksander Karadjordjević, ki je velesejem spoštoval kot izložbeno okno celotnega jugoslovanskega gospodarstva. Leta 1930
je revija Ilustracija ob 10. obletnici velesejma in bližajoči se gospodarski krizi
zapisala:
Niso imeli malo optimizma možje, ki so leta 1921 po vzoru velikih drugih mest
v Ljubljani osnovali podobno institucijo. Tedaj nikdo ni mogel misliti kakšnega
pomena bo še velesejem za Ljubljano in Slovenijo. Seveda: gospodarska konjuktura je bila v tistem času vsa drugačna kakor v poznejših letih.28

Na prehodu v trideseta leta se je začelo obdobje prvih radijskih oddaj. Že v
27

28

Dr. Milan Dular, "Ljubljanski velesejem za naše gospodarstvo in kulturo, Ob dvajsetletnici ljubljanskega velesejma", Kronika slovenskih mest 7 (1940), št. 2, 77–94.
"Deseta obletnica velesejma", Ilustracija 2 (1930), št. 6, 182.

390

S tudia
H istorica
S lovenica

dvajsetih letih so se začela eksperimentalna radijska oddajanja in poskusni prenosi koncertov tudi v Ljubljani. V tem obdobju je bilo zelo malo ljudi, ki so imeli
sprejemne radioaparate in še ti so bili vezani na sprejemanja radijskih valov iz
Zagreba in drugih tujih oddajnikov. Če so bili pred prvo svetovno vojno privatni telefoni posebnost, pa je bila leta 1927 v Ljubljani zgrajena prva avtomatska
telefonska centrala v Kraljevini SHS, ki je nadomestila staro ročno telefonsko
centralo. Telefonsko omrežje se je v obdobju med obema vojnama vse bolj širilo in avtomatska centrala je imela že okrog 1.000 naročniških telefonskih priključkov. Sledile so ji avtomatske centrale v Mariboru in Celju. Sredi tridesetih
let minulega stoletja se je začel ob gradnji gorenjske omrežne skupine izgrajevati tudi medkrajevni avtomatski telefonski promet.

***
V Ljubljani, ki je pred prvo svetovno vojno štela približno 40.000 prebivalcev,
se je s priseljevanjem in priključitvijo obmestnih vasi v drugi polovici tridesetih
let število prebivalcev podvojilo.29 Sredi tridesetih let se je v razmerah povečanega mesta razširjala in posodabljala mestna vodovodna mreža z novimi črpališči vode, širila se je kanalizacija in tudi odvoz smeti se je spreminjal v skladu s
sodobnimi razmišljanji o mestni higieni in njenem vplivu na življenje posameznika in skupnosti:
Higiena proučuje torej vzroke prerane smrti in visoke umrljivosti prebivalstva in daje navodila in ukrepe za njeno zmanjšanje. Higiena hoče zdravega
človeka, ki posveča svojo moč skupnosti. Toda na tem mestu nas ne zanimajo
vprašanja higiene posameznika ampak tista, ki zadevajo vse prebivalstvo mesta.
ta bi bila: podnebje, zrak, stanovanja, preskrba s pitno vodo, odvajanje odpadnih vod, odstranjevanje smeti in odpadkov, preskrba z živili in nadzorstvo nad
njimi, ureditev cest in prometa, otroška igrišča, kopališča, javni nasadi, zdravstvene in socialne ustanove in pokop mrličev. V higenskih nedostatkih navedenih
činiteljev najdemo vzrok nalezljivim in socialnim boleznim ter z njimi vzrok prerane smrti in visoke umrljivosti.30

Slednje je ob seznamu nalog, ki so še čakale mestno občino, zapisal dr.
Karel Petrič.

29
30

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.
Dr. Karel Petrič, "Higiena mesta Ljubljane", Kronika mestne občine Ljubljanske 1 (1934), št. 2, 128.
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Odkritje spomenika kralju Aleksandru na Kongresnem trgu v Ljubljani, 6. septembra 1940 (Muzej
novejše zgodovine Slovenije, Fond časopisa Slovenec)

***
Dvajseta leta so se iztekla v svetovno gospodarsko krizo, ki je v Dravski banovini dosegla vrhunec v prvi polovici tridesetih let, ko je zaostrila politične delitve
in povzročila propad številnih podjetij in brezposelnost. Številni prebivalci so si
na Kolodvorski ulici kupili karto, ki jih je odpeljala čez Atlantik v izseljeništvo.
Ljubljanski mestni utrip pa je potekal po ustaljenih navadah, ki so ga zmotile občasne politične napetosti in nezadovoljstva. Kmalu se je pokazalo, da so
male evropske države, ki so nastale na območju razpadle Avstro-Ogrske, šibek
branik pred avtoritarnimi državami, ki so zaostrovale nasprotja v evropskem
političnem prostoru. Ljubljančani so proti koncu obravnavanega obdobja
lahko v časopisih našli načrte za gradnjo bunkerjev in zaklonišč ter najprimernejše načine stanovanjskih gradenj za primere bombnih napadov.31
Aprila 1941 so se uresničile temne slutnje in vojna se je iz evropskega prostora razširila tudi v Dravsko banovino Kraljevine Jugoslavije ter ponovno zarezala v življenje in mestni utrip ljubljanskega vsakdana.

31

Franc Tomažič, "Vojna in mesto", Kronika slovenskih mest 5 (1938), št. 2, 82–93; Franc Tomažič,
"Zavetišča pred napadi iz zraka", Kronika slovenskih mest 6 (1939), št. 2, 173–177.
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Marko Štepec
THE EVERYDAY PULSE OF THE CITY OF LJUBLJANA

SUMMARY
The article presents everyday life in Ljubljana in the period from the first world
war to the end of the 1930s, when the tensions and crises which shook the "Versailles Europe" brought about a new war. The First World War with its military
and labor mobilization cut deeply into the everyday life of the city. A few days
before the signing of the armistice on the Italian-Austro-Hungarian battlefield
and the official end of the war, the crowds of people at Congress Square and on
the streets of Ljubljana greeted the arrival of peace and the beginning of a new
state. The soldiers of the defeated Austro-Hungarian army were returning from
the battlefield, many of them were blind and disabled. They left behind piles
of discarded or abandoned military equipment, weapons, wagons, cars and
horses. The police curfew and different other restrictions had the purpose of
ensuring safety for the inhabitants of the city. The first years after the war were
marked by the memory of the fallen soldiers and by the prolonged returning of
the soldiers from captivity. The inhabitants of the city faced accommodation
scarcity, the spread of contagious diseases, the rise of prices and the food crisis. The food crisis showed up occasionally even a long time after the war had
ended. The discontent due to the loss of the national territory, the reordering of
the borders and the economic crisis found an outlet in numerous public events
and had a great influence on the development of the city. Although the political
changes were significant, everyday life changed very slowly with the gradual
modernization and technological development. Ljubljana's population increased by the 1930s due to immigration and the inclusion of suburban villages into
the city. The development of the city infrastructure, the spread and modernization of the city water supply and the accelerated growth of new buildings all
contributed significantly to the development of the whole city. The city experienced a rich social life and the flourishing of the Slovene bourgeoisie. New
cultural institutions, which were important for the identity of Ljubljana as the
nation's capital, were built along Alexander Street and symbolized the rising
power of Ljubljana's bourgeoisie. The great fair of Ljubljana became an important international economic, trade and social event in the Kingdom of the
Serbs, Croats and Slovenes. The optimism of the 1920s ended with the world
economic crisis which in the Drava Banate reached its peak by the beginning
of the 1930s and exacerbated the political divisions. The small countries which
emerged on the territory of the former Austro-Hungarian empire proved to be
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too weak for the totalitarian countries which polarized the European political
space. In April 1941, the dark premonitions became reality, and the war again
cut into the everyday pulse of Ljubljana. The article is based on the collected
archival materials, newspapers, chronicles, memoirs, fiction and scholarly literature about the past of the city of Ljubljana.
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Iskanje identitete –
mariborsko politično življenje
med obema vojnama
Gregor Jenuš
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Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, Arhiv Republike Slovenije
Sektor za varstvo arhivskega gradiva MNZ in Zgodovinskega arhiva CK ZKS
Zvezdarska 1, SI – 1000 Ljubljana, Slovenija
e-pošta: gregor.jenus@gov.si

Izvleček:

Avtor v prispevku obravnava transformacijo, ki jo je Maribor doživljal v
obdobju med obema vojnama. Mesto je v zgolj nekaj desetletjih bolj ali manj
nasilno dvakrat doživelo korenite spremembe narodne identitete. Sprva se je to
zgodilo leta 1918/1919, ko so po propadu avstro-ogrske države oblast prevzeli
Slovenci, drugič se je to zgodilo leta 1941, ko je oblast z okupacijo Kraljevine
Jugoslavije prevzel tretji rajh.

Ključne besede:

Maribor, Spodnja Štajerska, medvojno obdobje, 1918, 1941, Nemci, Slovenci

Studia Historica Slovenica
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 14 (2014), št. 2–3, str. 395–416, 71 cit., 4 slike
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški)
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Slovenci so z manifestacijami v Ljubljani in razglasitvijo Države Slovencev,
Hrvatov in Srbov 29. oktobra 1918 dočakali osamosvojitev in se osvobodili
habsburškega jarma.1 Vendar je s bil tem položen le temeljni kamen svobode
slovenskega naroda. 30. oktobra 1918 je mariborski nemški mestni svet sklenil,
da Maribora ne bo predal brez boja.2
		
Svobodno izvoljeno občinsko zastopstvo nemškega mesta Maribor /…/ [je] torej,
na podlagi od predsednika Wilsona določene pravice samoodločbe narodov,
[izjavilo, da] mesto Maribor skupno z nemško in gospodarsko mu pripadajočo
okolico sestavi del novoustanovljene nemške avstrijske države /…/.3

Mariborski nemški mestni svet se je v tej izjavi skliceval na pravico narodov do samoodločbe, ki jo je ameriški predsednik Wilson ponudil narodom
habsburške monarhije januarja 1918. Ker je po podatkih zadnjega avstrijskega
ljudskega štetja iz leta 1910 v Mariboru živelo več kot 80 odstotkov prebivalstva
z nemškim občevalnim jezikom, so zahtevali, da bi mesto z njegovo okolico
pripadlo Republiki nemški Avstriji.4
Položaj v Mariboru se je konec oktobra in v začetku novembra 1918 tako
še bolj zapletel, saj sta oblast nad mestom in Spodnjo Štajersko zahtevali zase
dve novonastali državi, Država SHS ter Republika nemška Avstrija.5 Narodni
svet za Štajersko je bil ob Narodni vladi SHS v Ljubljani sicer še zmeraj politično
zastopstvo z nekaterimi izvršilnimi pooblastili, vendar pa so bila le-ta sporna ali
pa bi jih bilo potrebno prenesti na druga izvršilna telesa. V Mariboru so ostali vsi
civilni organi, izvoljeni in imenovani še v monarhiji, med njimi mestni občinski svet, okrajni svet in sodišče ter orožništvo, slednja sta bila trdno v nemških
rokah. Posebej pomembno in odločilno je bilo vprašanje vojaške oblasti in pri-

1

2

3

4

5

Pokrajinski arhiv Maribor (PAM), fond Mestna občina Maribor, AŠ 49 – Ovoj Sejni spisi 1918, seja
mestnega sosveta, 30. oktober 1918, 3; 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 (Maribor, 1988) (dalje: Ude, "Boj za Maribor in štajersko
Podravje v letu 1918–1919"), 121–122.
PAM, fond Mestna občina Maribor, AŠ 49 – Ovoj Sejni spisi 1918, seja mestnega sosveta, 30. oktober
1918, 3–4; Ude,"Boj za Maribor in štajersko Podravje v letu 1918–1919", 121–122.
PAM, fond Mestna občina Maribor, AŠ 49 – Ovoj Sejni spisi 1918, seja mestnega sosveta, 30. oktober
1918, 3–4.
Uroš Lipušček, Ave Wilson. ZDA in prekrajanje Slovenije v Versaillesu 1919–1920 (Ljubljana, 2003)
(dalje: Lipušček, Ave Wilson), 10–11.
Gregor Jenuš, "Štajersko vprašanje in vloga dr. Franca Kovačiča na pariški mirovni konferenci", v:
Studia historica Slovenica 2–3 (2009): 669–690 (dalje: Jenuš, "Štajersko vprašanje in vloga dr. Franca
Kovačiča na pariški mirovni konferenci").
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padnosti vojaških formacij na območju Maribora in Spodnje Štajerske.6
Država SHS je dan svoje slavnostne razglasitve neodvisnosti dočakala s številnimi manifestacijami in slavji povsod po svojem 'mladem' ozemlju na Slovenskem, hkrati tudi brez svojih oboroženih sil. 1. novembra je Rudolf Maister s
skupino slovenskih častnikov odrekel 'pokorščino' poveljniku avstrijskih vojaških čet polkovniku Holiku in na svojo stran pridobil približno 160 vojakov, s
katerimi je uspel zasesti večino vojašnic in posamezne strateške točke v mestu.7
Medtem ko je slovenska oblast svoje vojaštvo šele sestavljala, je mariborski nemški mestni svet pobudo vzel v svoje roke. Ožji občinski odbor, v katerem so bili župan dr. Johann Schmiderer, podžupan dr. Karel Nasko in dr. Ernst
Mravlag, je na seji 4. novembra 1918 mariborski občinski svet obvestil, da so 2.
novembra predstavnike Narodnega sveta za Štajersko seznanili s tem, da bo za
potrebe zaščite mesta in za vzdrževanje javnega reda in miru v njem ustanovljena mestna varnostna straža ali Schutzwehr. Istega dne so nemškim vojaškim
enotam posredovali tudi oklic in jih prosili za sodelovanje. Za zagotavljanje javnega reda in miru naj bi mestna občina potrebovala okoli 1.000 mož. Mestni
svetnik Franz Bernhard je odločitev župana in podžupana pozdravil, saj je bila
situacija po njegovem mnenju v mestu resnično napeta.8
Nevarnost v javnosti narašča, veliko mladostnikov ima orožje, pirotehnične
izdelke in druge življenjsko nevarne predmete, s katerimi se podijo po mestu in
ogrožajo življenje mestnega prebivalstva. Proti takšnim nevarnostim je obramba
resnično potrebna, zato jo podpiram.9

Da bi lahko kljuboval avstrijskim odredom in dejansko poveljeval novim
slovenskim vojaškim formacijam, je Narodni svet za Štajersko Rudolfa Maistra sočasno z nemškimi pripravami na organizacijo Schutzwehra imenoval za
generala. S tem je postal pravnomočni poveljnik slovenskih vojaških sil v Mariboru.

6

7

8

9

Metod Mikuž, Oris zgodovine Slovencev v stari Jugoslaviji 1917–1941 (Ljubljana, 1965), 64; Bruno
Hartman, Rudolf Maister, general in pesnik (Ljubljana, 2006), 33–35 (dalje: Hartman, Rudolf Maister,
general in pesnik).
PAM, fond Narodni svet za Štajersko – Ovoj 1 – Prvo povelje generala Rudolfa Maistra, 1. november 1918, 1/109, 1–2; Matija Slavič, "Državni prevrat v mariborski oblasti", v: Josip Mal (ur.), Slovenci
v desetletju 1918-1928. Zbornik razprav iz kulturne, gospodarske in politične zgodovine (Ljubljana
1928), 227 (dalje: Slavič, "Državni prevrat v mariborski oblasti"); Lojze Ude, Boj za severno mejo
(Maribor, 1977), 184–186.
PAM, fond Mestna občina Maribor, AŠ 49 – Ovoj Sejni spisi 1918, seja mestnega sosveta, 4. november
1918, 1; Hartman, Rudolf Maister, general in pesnik, 51; Dragan Potočnik, Zgodovinske okoliščine delovanja generala Rudolfa Maistra na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju (Ljubljana, 2008), 67.
PAM, fond Mestna občina Maribor, AŠ 49 – Ovoj Sejni spisi 1918, seja mestnega sosveta, 4. november
1918, 2.
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Čast nam je, javiti Vam, da smo po dogovoru z dosedanjimi vojaškimi in administrativnimi oblastmi sklenili izročiti Vam poveljstvo tukajšnje vojaške štacije
ter vrhovno poveljstvo vsega Narodnemu svetu za Južno Štajersko podrejenega
vojaštva.
Naroča se Vam, da nemudoma v celem ozemlju Južne Štajerske ukrenete po
svojem ukrepu vse, kar se Vam zdi za ohranitev varnosti osebe in premoženja
prebivalstva tega ozemlja potrebno.
Ob jednem se Vam v imenu Narodnega sveta podeli vojaški čin generala in se Vas
povabi, da tega dne storite svojo osebno obljubo.10

Slovenski politični vrh, zaslepljen ali preobremenjen s tedanjim zmagoslavjem, ni imel natančno izdelanega načrta, kako zagotavljati varovanje novoosvobojenega slovenskega narodnega ozemlja in njegovih prebivalcev. Tomaž
Kladnik je na mednarodnem znanstvenem posvetu Pomembne slovenske osebnosti 20. stoletja domneval, da se je to zgodilo zato, ker je Država SHS upala v
načelo proste nacionalne samoodločbe, ki ga je razglasil ameriški predsednik
Wilson, in se ji zato postavitev vojaških oblasti niti ni zdela tako pomembna. Vprašanje, ki se zastavlja na tem mestu, pa je tudi, kolikšen bi dejansko bil
odziv slovenskih vojakov za vključevanje v vojaške enote po petih letih vojne
in obsežni protivojni propagandi.11 Ne glede na to, da danes ocenjujemo Maistrova dejanja kot ključna za kasnejšo mednarodno priznanje mariborskega
ozemlja Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev, se je dr. Karel Verstovšek zaradi imenovanja Maistra v generala moral zagovarjati pred Narodno vlado SHS v
Ljubljani,12 čeprav je bil Maister v danih okoliščinah ob koncu leta 1918 dejansko edini legitimni predstavnik slovenske oblasti v mestu.13
General Maister je v leta 1934 objavljenem protokolu o prevzemu mariborske mestne uprave zapisal, da je bil le-ta izjemnega pomena za zagotavljanje oblasti nad Spodnjo Štajersko in mestom samim. Problem, s katerim se je
srečeval, je bil tale: čeprav je imel pod svojo oblastjo velik del teritorija, ni imel
politične oblasti, ki je bila ključna za uvajanje sprememb. To je Narodni vladi
SHS v Ljubljani očitala tudi javnost – ljudje so bili mnenja, da se je po nepotrebnem zavlačevalo z uradnim prevzemom oblasti. Mariborski Nemci so namreč

10
11

12

13

Slavič, "Državni prevrat v mariborski oblasti", 227.
PAM, fond Narodni svet za Štajersko, Zapisnik ustanovne seje Narodnega sveta za Štajersko, 31. oktober 1918, 15–16.
PAM, fond Narodni svet za Štajersko – Ovoj 1 – Prvo povelje generala Rudolfa Maistra, 1. november
1918, 1/109, 1–2; Hartman, Rudolf Maister, general in pesnik, 94–95, 117; Slavič, "Državni prevrat v
mariborski oblasti", 227.
Gregor Jenuš, Ko je Maribor postal slovenski. Iz zgodovine nemško-slovenskih odnosov v Mariboru od
konca 19. stoletja in v prevratni dobi (Maribor, 2013), str. 94–109 (dalje: Jenuš, Ko je Maribor postal
slovenski).
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mestno upravo obdržali praktično nedotaknjeno, kar je onemogočalo, da bi se
uredbe Narodne vlade SHS v Ljubljani tudi na mariborskem območju nemoteno izvajale.
Za vsako našo naredbo, ki se je količkaj dotikala pravic občinskega sveta, včasih
tudi brez pravega vzroka, se je [ta] takoj pritožil naravnost pri Narodni vladi v
Ljubljani ali pa prosil za posredovanje dunajsko, še rajši pa graško vlado. Nemških
protestov ni bilo ne konca ne kraja.14

Nemški mestni svet je tako z neodobravanjem spremljal tudi priprave
Slovencev na praznovanje novega narodnega praznika, ki je bil razglašen 1.
decembra 1918, potem ko je prišlo do združitve Države SHS s Kraljevino Srbijo
in Črno goro v Kraljevino SHS. Proslave "/…/ narodnega ujedinjenja Slovencev,
Hrvatov in Srbov" so bile tako napovedane za 14. in 15. december 1918.15 Dr.
Karel Verstovšek je na teh slavjih trdil sledeče: "Maribor včeraj še morda nemški
– nikdar več! Na Maribor moramo Slovenci paziti, kakor na punčico v svojem
očesu, ker je za nas postojanka."16
13. decembra 1918 je Narodna vlada v Ljubljani na 33. seji izdala sklep:
"Gerentom mestne občine v Mariboru se imenuje za začasno okrajni komisar
dr. Vilko Pfeifer v Krškem."17 Vendar ta novica v javnosti ni zaokrožila vse do
23. decembra 1918, ko je bila objavljena v Uradnem listu Narodne vlade SHS v
Ljubljani.18
Konec decembra 1918 je zasedal Narodni svet za Štajersko, ki je pripravil
vse potrebno, da bi lahko v najkrajšem možnem času prišlo tudi do predaje političnih oblasti v mestu ob Dravi. Na seji je bilo določeno, da bo dr. Vilko Pfeifer
mestne oblasti prevzel 2. januarja 1919, o čemer so pisno obvestili tudi župana
tedaj še nemške občinske uprave, dr. Johanna Schmidererja.19 Prav tako pa so
pregledali sezname, ki so jih za Narodni svet za Štajersko pripravili v mesecu
oktobru in novembru in so kazali stanje uradništva v mariborskem političnem

14
15

16

17

18

19

Prav tam, 228.
"Naš praznik", Mariborski delavec, 16. december 1918, št. 20, 1; "Narodni praznik v Mariboru",
Mariborski delavec, 10. december 1918, št. 15, 1; "Jugoslovanski praznik v Mariboru", Straža, 16.
december 1918, št. 100, 1–2; "Narodni praznik v Mariboru", Slovenec, 16. december 1918, št. 289, 3;
Slavič, "Državni prevrat v mariborski oblasti", 239.
"Jugoslovanski praznik v Mariboru", Straža, 16. december 1918, št. 100, 1–2; "Narodni praznik v
Mariboru", Slovenec, 16. december 1918, št. 289, 3..
Peter Ribnikar, Sejni spisi Narodne vlade Slovencev, Hrvatov in Srbov v Ljubljani in Deželnih vlad za
Slovenijo 1918–1921, I. del (Ljubljana, 1999), 184.
Naredba poverjeništva za notranje zadeve, Uradni list Narodne vlade SHS v Ljubljani, 23. december
1918, št. 57, 57.
Mojca Zadravec, Mestna občina Mariborska 1919 – 1921, diplomsko delo (Maribor, 2011) (dalje:
Zadravec, Mestna občina Mariborska), 18.
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okraju ter določili, kateri uradniki bi morali biti zamenjani.20
Zgodovinski trenutek primopredaje mestne oblasti v Mariboru se je začel v
četrtek, 2. januarja 1919, ob 11. uri. Slovenski časniki so podali natančen protokol primopredaje poslov, saj je šlo za izjemno prelomnico v zgodovini mesta in
hkrati tudi regije. Na mestnem magistratu so se srečali predstavniki slovenske
oblasti: dr. Vilko Pfeifer, dr. Srečko Lajnšič, ki je tedaj vodil okrajno glavarstvo
v Mariboru, dr. Ivan Senkovič kot policijski komisar, general Rudolf Maister in
stotnik generalnega štaba Anton Koser kot predstavnika slovenskega vojaštva
ter dr. Fran Rosina in Fran Žebot kot predstavnika Narodnega sveta SHS v Ljubljani.21
Srečko Lajnšič je kot pooblaščenec Narodne vlade SHS v Ljubljani poudaril,
da je po uredbi nemško mestno zastopstvo razpuščeno, saj je obstajal utemeljen sum, da je delovalo proti volji Kraljevine SHS. Slednje je izhajalo iz dejstva,
da je konec oktobra 1918 nemški mestni svet, sklicujoč se na Wilsonove ideale
narodne samobitnosti, izrazil zvestobo avstrijskim oblastem.22 Tedaj še župan
mesta Maribor Johann Schmiderer je vztrajal, da je ta sklep pravnomočen in se
skliceval na popis prebivalstva iz leta 1910 ter na dejstvo, da je večinsko prebivalstvo Maribora nemško. Schmiderer je navajal, da je bilo leta 1910 ugotovljeno, da je v Mariboru živelo 27.974 prebivalcev, od katerih se jih je kar 22.663
izreklo za nemško govoreče prebivalstvo, medtem ko jih je le 3.623 izrazilo, da
pripadajo slovenski jezikovni skupini. S tem je Narodni svet za Štajersko kot
tudi Narodno vlado SHS v Ljubljani obtožil, da sta ravnala proti volji večinskega
prebivalstva. Prav tako se je Johann Schmiderer skliceval na dogovor, ki je bil
dosežen 23. novembra 1918 ob razorožitvi mariborskih nemških vojaških enot
Schutzewehr in je predvideval, da naj ne bi prihajalo do posegov v delovanje
avtonomnega mestnega zastopstva. Lajnšič je Schmidererjev protest označil
kot neutemeljen, saj naj bi, "četudi je predhodno prišlo do dogovorov, sklenjenih z generalom Maistrom ali drugimi posamezniki Narodne vlade SHS v Ljubljani, slednji bili ukinjeni s sklepom Narodne vlade SHS z dne 19. decembra
1918." 23

20
21

22
23

PAM, fond Narodni svet za Štajersko, Izkaz javnih funkcionarjev, brez signature.
PAM, fond Mestna občina Maribor, AŠ 49 – Ovoj Sejni spisi 1918, Zapisnik prevzema občinske uprave,
2. januar1919, 1; "Zgodovinski dan v Mariboru", Straža, 3. januar 1919, št. 1, 2; "Mariborska mestna
občina v slovenskih rokah", Nova doba, 8. januar 1919, št. 2, 2; Gregor Žerjav, Ali so Ptuj, Celje, Maribor
res nemška mesta? Nekoliko odgovora ptujskim, celjskim in mariborskim očetom ter nekaj statističnega
orožja slov. podložnikom nemških trdnjav (Ljubljana, 1918), 3–15; Rudolf Maister, "Prevzem mestne
uprave v Mariboru, dne 2. januarja 1919", v: Kronika slovenskih mest, št. 3 (1934): 228 (dalje: Maister,
"Prevzem mestne uprave v Mariboru").
Ude,"Boj za Maribor in štajersko Podravje v letu 1918–1919", 121–122.
"Die Auflösung der Stadtgemeindevertretung Marburg", Marburger Zeitung, 4. januar 1919, št. 3, 2;
PAM, fond Mestna občina Maribor, AŠ 49 – Ovoj Sejni spisi 1918, Zapisnik prevzema občinske uprave,
3; Maister, "Prevzem mestne uprave v Mariboru", 228.
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Mariborska veduta z železnico (Pokrajinski arhiv Maribor, fototeka)

Gospod dr. Schmiderer, cenjeni navzoči! Prišel sem kot pooblaščenec Narodne
vlade SHS v Ljubljani, z naznanilom, da je razpuščen mestni svet mesta Maribor,
ker se je izjavil za pripadnost mesta Maribor k Nemški Avstriji. Pozivam Vas, dr.
Schmiderer, da izročite županske posle dr. Vilku Pfeiferju, ki Vam ga predstavljam kot novoimenovanega vladnega komisarja za mesto Maribor. Pozivam Vas,
da se izroče posli mirno in redno, ker bi se drugače morala rabiti sila.24

V časniku Slovenski gospodar so poročali, da je Johann Schmiderer sprva še
zatrjeval, da položaja mariborskega župana ne bo zapustil in se pri tem skliceval
na pranemški značaj Maribora, za katerega se je na seji Mestnega sveta Mestne
občine Maribor 30. oktobra 1918 izreklo tudi mestno zastopstvo.25
Mesto Maribor leži na pra-nemškem poselitvenem prostoru in ima od leta 1243
neprekinjene nemške mestne pravice. Njegovo prebivalstvo pripada, z izjemno majhne slovenske manjšine, nemškemu narodu in je povezano z nemškim
jezikovnim prostorom /…/. Svobodno izvoljeno mestno zastopstvo nemškega
mesta Maribor, izhajajoč iz manifesta samoodločbe narodov predsednika Wil-

24

25

"Zgodovinski dan v Mariboru", Straža, 3. januar 1919, št. 1, 2; "Die Auflösung der Stadtgemeindevertretung
Marburg", Marburger Zeitung, 4. januar 1919, št. 3, 2.
PAM, fond Mestna občina Maribor, AŠ 49 – Ovoj Sejni spisi 1918, Zapisnik prevzema občinske uprave,
3; Maister, "Prevzem mestne uprave v Mariboru", 228.
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sona, razglaša, da mesto Maribor in njegova gospodarska okolica predstavljata
del novonastale nemško–avstrijske države. Slovenskim prebivalcem mesta bo, z
ozirom na manifest predsednika Wilsona, omogočeno svobodno gospodarsko in
narodno delovanje.26

Po poročanju časnikov naj bi Schmiderer popustil šele, ko je pred seboj
zagledal generala Maistra.27
Ko pa je videl pred seboj stati vrhovnega poveljnika obmejne jugoslovanske
armade generala Maistra, se je vdal. S tresočim se glasom je izjavil, da je pripravljen oddati županske posle. Takoj se je raznesla radostna vest, da Maribor nima
več nemškega župana. Stoletni nemčurski okovi so strti.28

Po odstopu s položaja je dr. Vilka Pfeiferja vendarle zaprosil, naj nova oblast
pusti uradništvo na svojih mestih. Po odloku Narodne vlade SHS v Ljubljani je
bilo slednje, kot je Schmidererju razložil Pfeifer, nemogoče.29
Narodna vlada SHS v Ljubljani je na seji 16. decembra 1918 izdala odredbo,
ki je postala pravno opravičilo za ukinitev delovanja razmerja mariborskemu
uradništvu.30
Nameščenci bivše avstrijske države, ki so nemške narodnosti in so službovali na
ozemlju Narodne vlade SHS v Ljubljani, se odslove. Odslovitev se izvrši s posebnim dekretom. Prejemki se jim ustavijo.31

Magistratnih nameščencev oziroma uslužbencev je bilo v začetku leta
1919 skupno okrog 250, po navedbah generala Maistra pa naj bi bili vsi izraziti
nasprotniki Slovencev.32
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PAM, fond Mestna občina Maribor, AŠ 49 – Ovoj Sejni spisi 1918, seja mestnega sosveta, 30. oktober 1918, razglas mestnega sveta Maribor; PAM, fond Mestna občina Maribor, Selecta – Ovoj 1 –
Predprevratna doba, Entschliesung, brez datuma,12pr/1918.
"Mesto in okrajni zastop Maribor v slovenskih rokah", Slovenski gospodar, 8. januar 1919, št. 1, 2.
Prav tam, 2.
"Zgodovinski dan v Mariboru", Straža, 3. januar 1919, št. 1, 2.
Uradni list Narodne vlade SHS v Ljubljani, 19. december 1918, št. 25, 53; "Nemški uradniki bivše avstrijske države", Straža, 23. december 1918, št. 102, 3; "Naša jezikovna meja in uradništvo", Straža, 7. januar 1919, št. 2, 1–2; "Odpuščeni nemški uradniki v Mariboru", Straža, 17. januar 1919, št. 5, 3; "Izženite
odstavljene uradnike!", Slovenski gospodar, 30. januar 1919, št. 5, 2.
Uradni list Narodne vlade SHS v Ljubljani, 19. december 1918, št. 25, 53; "Nemški uradniki bivše avstrijske države", Straža, 23. december 1918, št. 102, 3; "Naša jezikovna meja in uradništvo", Straža, 7. januar 1919, št. 2, 1–2; "Odpuščeni nemški uradniki v Mariboru", Straža, 17. januar 1919, št. 5, 3; "Izženite
odstavljene uradnike!", Slovenski gospodar, 30. januar 1919, št. 5, 2.
Maister, "Prevzem mestne uprave v Mariboru", 229.
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Slovenska ulica v Mariboru (Pokrajinski arhiv Maribor, fototeka)

Če je po prevratu do Pfeiferjevega prihoda prišel kak naš človek po opravkih na
mestni urad in govoril po slovensko, so mu uradniki odgovarjali: 'Wir verstehen
nicht französisch!'33

Kljub ukazu Narodne vlade SHS v Ljubljani je namreč bilo nemogoče odstaviti celotno uradništvo, saj so Nemci zasedali vse najpomembnejše položaje v
upravi, na sodiščih, pošti. Še huje je bilo v zdravstvu. Časnik Straža je zapisal, da
so se slovenski uslužbenci dnevno srečevali z "izrodki prejšnjega sistema".34 In
to je vodilo k zelo napetim mednacionalnim odnosom.
Vladni komisar dr. Vilko Pfeifer je že prvi dan nastopa dela v mestnem
magistratu iz službe odpustil vse tri pravnike, ki so delovali na magistratu: dr.
Ralfa Schinnerja, dr. Emila Urla in dr. Ralfa Valentina. Razlog za njihovo odstavitev so iskali v dejstvu, da so bili veliki zagovorniki vsenemške ideje. Prav tako
pa so odpustili tudi vso policijsko osebje, ki je v preteklih mesecih od prevrata

33
34

'Ne razumemo francosko' (prim.: Maister, "Prevzem mestne uprave v Mariboru", 229).
"Naša jezikovna meja in uradništvo", Straža, 7. januar 1919, št. 2, 1–2;
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krivično in sovražno ravnalo s Slovenci.35,36
Da bi lahko vladni komisar dr. Pfeifer svoje delo opravljal nemoteno, mu je
Narodna vlada SHS v Ljubljani dodelila sosvet, v katerega so bili imenovani dr.
Anton Jerovšek, tedaj ravnatelj Cirilove tiskarne, odvetnika dr. Josip Leskovar
in dr. Franjo Rosina, železniški revident Franc Kitak ter Franjo Močnik, Ferdo
Leskovar, Hubert Misera, Karel Nasko in Julius Pfimer. Imenovanje Pfimerja in
Naska (nekdanjega podžupana) je bilo zelo zanimivo, ker sta bila pripadnika
nekdanje mestne uprave, obenem pa priča, da je tedaj še vedno primanjkovalo
slovenskega kadra, ki bi lahko zagotovil nemoteno delo mestnih oblasti. Njihovo imenovanje je bilo kljub vsemu le začasno, saj so Pfimerja, Naska, Močnika in
Kitala v kratkem času nadomestili slovenski predstavniki Leopold Barta, Franc
Jarh, Anton Turk in Ferdo Vincetič.37
Dr. Vilko Pfeifer je županovo pisarno vodil le 14 mesecev, kar sicer ne predstavlja posebno dolgega obdobja, a je bil prvi slovenski vladni komisar, ki je
vodil mariborsko slovensko mestno upravo in je imel zato izjemno zahtevno
nalogo.38 V pogovoru za časnik Male novice je vladni komisar Pfeifer izpostavil,
da si želi kar se da hitre uvedbe slovenske uprave in da bi do sprememb prišlo
v najkrajšem možnem času. Zavedal se je omejitev, ki jim je bil podvržen, saj je
v mestu primanjkovalo zadostnega števila sposobnih in zmožnih slovenskih
uradnikov.39
Narodna vlada SHS v Ljubljani je že decembra 1918 poskušala zagotoviti
pravno podlago, da bi se lahko čim večje število slovenskih uradnikov, ki so
službovali v uradih ali javnih službah bivše Avstrije, vključilo v slovenske oziroma jugoslovanske urade v krajih, kjer bi to bilo potrebno. Veliko slovenskih uradnikov je bilo po prevratu odpuščenih iz služb, ker so bili, podobno kot nemški
uradniki na Slovenskem, pripadniki tujega, 'sovražnega' naroda. Te uradnike je
želela Narodna vlada SHS v Ljubljani s posebnimi ugodnostmi vključiti v nasta35

36

37
38
39

"Nemški uradniki bivše avstrijske države", Straža, 23. december 1918, št. 102, 3; "Na magistratu so
odpuščeni", Male novice, 2. januar 1919, št .1, 1; "Odpuščeni nemški uradniki", Male novice, 2. januar
1919, št. 1, 1; "Odpuščeni nemški uradniki", Straža, 3. januar 1919, št. 1, 3; "Naša jezikovna meja in uradništvo", Straža, 7. januar 1919, št. 7, 1–2; "Odpuščeni nemški uradniki v Mariboru", Straža, 17. januar
1919, št. 5, 3; "Izženite odstavljene uradnike", Slovenski gospodar, 30. januar 1919, št. 5, 2.
Zanimivo je, da so nemški uslužbenci, ki so bili zaradi neznanja slovenskega jezika odpuščeni iz
služb in so se jim, ker se uredba o znanju jezika ni striktno upoštevala, zgodile krivice, občino tožili.
Konec decembra 1921 je med občino in tremi nekdanjimi uradniki, dr. Emilom Urlom, dr. Ralfom
Valentinom in Ivanom Bernkopfom, prišlo do poravnave. Mestna občina jih je namreč po uredbi iz
meseca maja 1919 odpustila zaradi neznanja slovenskega jezika. Uslužbenci so bili stalni nameščenci
(v današnjem pomenu bi rekli zaposleni za nedoločen čas). V pogoditvi je bilo zapisano, da so nekdanji uslužbenci s 1. septembrom 1919 upokojeni in jim je od tedaj pripadala pokojnina (prim.: PAM,
fond Mestna občina Maribor, AŠ 161 – Ovoj Sejni spisi 1921, seja mestnega sosveta, 12. december
1921, 1–2).
Maister, "Prevzem mestne uprave v Mariboru", 229.
Maister, "Prevzem mestne uprave v Mariboru", 229.
"Za napredek mesta Maribor", Male novice, 9. januar 1919, št. 3, 1.
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jajočo slovensko upravo. Uslužbenci, ki so sprejeli službo v Kraljevini SHS, so
bili tako deležni povrnitve vseh stroškov selitve ter namestitve zase in za svoje
družinske člane. V časniku Straža so pisali, da je bil problem, s katerim so se
srečevale slovenske oblasti, ta, da je veliko uradnikov premestitev videlo kot
kazen – še zlasti, če so bili premeščeni v mesto, kot je bil Maribor.40
Potrebno pa je izpostaviti, da vsi uradniki, ki so se vračali v Kraljevino SHS,
niso potrebovali spodbude s strani jugoslovanskih oblasti, ampak so jih k temu
prisile avstrijske oblasti. Slovenci so bili namreč na avstrijskem Koroškem in
Štajerskem (v Radgonskem kotu) tudi po letu 1918 izpostavljeni pritiskom
nemškega naroda in so se kot narodna manjšina znašli v nezavidljivem položaju.41
Vladni komisar dr. Vilko Pfeifer se je takoj po prevzemu oblasti v Mariboru lotil reorganizacije davčnega in finančnega oddelka, saj je želel zagotoviti
pregled nad poslovanjem mestne občine. Na davčnem uradu so tako nemudoma po prevzemu poslov odpustili finančnega koncipista Jožefa Steinbauerja,
višja davčna upravitelja Karla Rudija in Alojzija Albrechta, davčnega upravitelja
češke narodnosti Karola Dolezka, za katerega je časnik Straža zapisal, da je bil
"znani nemški zagrizenec",42 in davčnega upravitelja Antona Seemanna. Prav
tako so bili odstavljeni višji upravitelj in vodja 'davkarije' Karel Reicher, nadupravitelji Hugo Sparowitz, Oton Kordn, Hans Škoflek ter davčna upravitelja
Rudolf Rauch in Franz Petovar. Za vodjo mariborske davčne službe je bil imenovan Ivan Knop, ki je do tedaj služboval kot davčni revizor v Gradcu in se je
po prevratu zaradi izgube položaja v Republiki nemški Avstriji vrnil v Maribor.43
Prav tako so se sprememb lotili na finančnem uradu, kjer je službo izgubil
višji finančni svetnik Anton Koteschan, oditi pa so morali še dr. Stadler, finančni tajnik dr. Richter Trummerin in finančni predikant dr. Günter Groß. Tudi na
mesta odstavljenih nemških uslužbencev so postavili slovenske predstavnike.
Na mesto ravnatelja gospodarsko-kemičnega preizkušališča je bil imenovan
Henrik Mohorič, Anton Koser in dr. Pavel Valjavec pa sta bila imenovana na

40
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42
43

Uradni list Narodne vlade SHS v Ljubljani, 19. december 1918, št. 25, 54; "Naša jezikovna meja in uradništvo", Straža, 7. januar 1919, št. 7, 1–2.
Matjaž Klemenčič, "Die Slowenen und Deutschen im Lichte der sprachlichen Statistik in der
Südsteiermark und in der Untersteiermark 1830–1991", v: Christian Stenner (ur), Steirische Slowenen.
Zweisprachigkeit zwischen Graz und Maribor (Gradec, 1994), 57–59 (dalje: Klemenčič, "Die Slowenen
und Deutschen im Lichte der sprachlichen Statistik in der Südsteiermark und in der Untersteiermark
1830–1991").
"Odstavljeni nemški davčni uradniki v Mariboru", Straža, 7. januar 1919, št. 2, 2.
PAM, fond Mestna občina Maribor, Selecta – Ovoj 3 – Slovenci prevzamejo posle na mestnem
magistratu dne 2. januarja 1919, beležka o predlaganih odpustih v mestni upravi, brez signature;
"Abstammun der deutscehen Beamten", Marburger Zeitung, 1. januar 1919, št. 1, 3; "Absetzung deutscher Steuerbeamten", Marburger Zeitung, 5. januar 1919, št. 4, 3; "Odstavljeni nemški davčni uradniki
v Mariboru", Straža, 7. januar 1919, št. 2, 2.
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mesto finančnih tajnikov v Mariboru.44
Med odpuščenim osebjem so se znašli tudi računski revidenti, sluge, geometri, pisarniške pomočnice in izterjevalci. Posebej zanimivo je bilo odpuščanje redarjev, policijskih narednikov, policijskih nadzornikov in policijskih mojstrov. Slednji so namreč v mestu skrbeli za javni red in mir. Časnik Marburger
Zeitung se je nad odpuščanjem policijskega osebja posebno razburjal. Tako so
zapisali, da so bili policijski inšpektor Florian Raab, policijski nadzornik Johann
Puff, pazniki Josef Luschin, Franz Techt, Michael Deutschmann, Josef Sadler,
Karl Drofenik, Viktor Urban, Johann Jerin, Josef Kalbammer, Johan Stauber in
Johann Manoch odpuščeni brez navedbe razlogov. Menili so, da gre za povračilne ukrepe jugoslovanskega vodstva.45
V prvem letu svojega delovanja je mestni sosvet mariborske občine pod
vodstvom dr. Vilka Pfeiferja obravnaval 132 zadev, ki so zadevale spremembe na
raznih delovnih področjih občine. Najbolj odmevne so bile povezane z zamenjavami osebja, odloki glede slovenskih napisov in uporabe jezika. Do konca julija
1919 je bilo iz uradov mestne občine odslovljenih 52 nameščencev.46
Odstavljenemu nemškemu uradništvu se je z odpustitvijo iz delovnega razmerja z nemškega vidika prav gotovo zgodila krivica, a so Nemci kljub vsemu
morali biti pripravljeni, da se bo slovenska oblast lotila deavstrizacije javne
uprave in življenja sploh. Razumljivo je, da so se mnogi čez noč znašli v socialni stiski, saj zaradi izgube delovnega mesta niso prejemali dohodkov. Za to
socialno stisko slovensko občinsko vodstvo seveda ni imelo posebno velikega
posluha ali simpatij. Časnik Straža se je tako celo spraševal, ko je bil izpeljan
prvi val zamenjav in odpuščanj, zakaj nemško prebivalstvo ni zapustilo območja Spodnje Štajerske.47
Sprememb pa ni bilo deležno le uradništvo, marveč tudi šolstvo. Maribor je
imel v letih pred véliko vojno dobro organizirano mrežo vzgojnih in izobraževalnih ustanov. Vendar pa je imel izrazito nemški značaj, saj so bili med vsemi
učitelji ljudskih in meščanskih šol le štirje slovenskega rodu. Trije od teh so
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PAM, fond Mestna občina Maribor, Selecta – Ovoj 3 – Slovenci prevzamejo posle na mestnem
magistratu dne 2. januarja 1919, beležka o predlaganih odpustih v mestni upravi, brez signature;
"Abstammun der deutscehen Beamten", Marburger Zeitung, 1. januar 1919, št. 1, 3; "Odpuščeni nemški
uradniki", Straža, 7. januar 1919, št. 2, 2.
PAM, fond Mestna občina Maribor, Selecta – Ovoj 3 – Slovenci prevzamejo posle na mestnem
magistratu dne 2. januarja 1919, beležka o predlaganih odpustih v mestni upravi, brez signature; "Entlassungen aus dem Polizeidienste", Marburger Zeitung, 18. februar 1919, št. 38, 2. Dr. Josip
Leskovar, ki je Mestno občino Maribor vodil leta 1925, je na eni od sej mestnega sveta priznal, da je leta
1919 slovensko politično vodstvo v zmagoslavju nad doseženo avtonomijo in osvoboditvijo izpod
habsburškega jarma marsikateremu nemškemu uradniku storilo krivico (PAM, fond Mestna občina
Maribor, AŠ 162 – Ovoj Sejni spisi 1925, seja mestnega sveta MOM, 26. maj 1925, 3–5).
Aleksandra Berberih Slana, "Uprava v Mariboru 1919–1929", Studia historica Slovenica, št. 2–3 (2006):
str. 422 (dalje: Berberih Slana, "Uprava v Mariboru 1919–1929").
"Kaj še iščejo pri nas?", Straža, 31. marec 1919, št. 26. 2.
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delovali na edini dvojezični šoli v Krčevini pri Mariboru.48 V Mariboru tako ni
bilo niti ene javne ljudske šole s slovenskim učnim jezikom; s pomočjo Družbe
sv. Cirila in Metoda se je vzdrževal edino slovenski vrtec. Moško učiteljišče pa je
imelo na svoji vadnici en začetni razred s slovenskim poukom.49
Povod za obsežno akcijo proti nemškemu učiteljstvu v Mariboru so dale
nemške demonstracije 27. januarja 1919.50 Slovenske šolske oblasti so izkoristile dogodke v Mariboru in pričele z obsežno akcijo ugotavljanja pripadnosti
mariborskega učiteljstva, ki je, kot je ugotavljal Ervin Dolenc, povzročila, da so v
zgolj nekaj mesecih, še pred podpisom mirovne pogodbe, na Štajerskem odpustili 36 srednješolskih in 200 do 300 učiteljev na ljudskih in meščanskih šolah,
pa tudi učitelje na srednjih šolah in gimnaziji. Odpuščanje učiteljev nemške
narodnosti je bilo formalno izpeljano na temelju odloka Narodne vlade SHS v
Ljubljani z dne 16. decembra 1919, ki je določal, da so odslovili vse nameščence
bivše avstrijske države.51
Šolske oblasti so 2. februarja 1919 pod pretvezo, da je zmanjkalo kurjave,
zaprle vse mariborske šole, s čimer je bil dejansko položen temeljni kamen za
konec nemškega šolstva v mestu.52
Iz zapisnikov mestnega sosveta, ki jih hrani Pokrajinski arhiv Maribor, je

48

49
50

51

52

Vladimir Bračič, "Razvoj šolstva in drugih izobraževalnih ustavnih dejavnosti v Mariboru", v: Maribor
skozi stoletja (Maribor, 1991), 589–590; Jure Maček, Partijska prosvetna politika 1945–1955 na primeru šolstva v Mariboru in okolici, magistrsko delo (Maribor, 2011), 27 (dalje: Maček, Partijska prosvetna politika 1945–1955 na primeru šolstva v Mariboru in okolici).
Bruno Hartman, "Prevrat v Mariboru 1918–1919", Studia historica Slovenica, št. 1 (2002): 182.
PAM, fond Mestna občina Maribor, Selecta – Ovoj 4 – Nemške demonstracije 27. januarja 1919,
Poročilo SHS državne policijske ekspoziture v Mariboru o dogodkih 27. januarja 1919, brez signature,
1; "Krvavi izgredi", Mariborski delavec, 28. januar 1919, št. 22, 1; "Ponedeljkovi izgredi v Mariboru",
Slovenski gospodar, 30. januar 1919, št. 5, 1; "Nemški izgredi v Mariboru", Slovenski gospodar, 30. januar 1919, št. 5, 1; "Na zvoniku stolne cerkve", Nova doba, 1. februar 1919, št. 9, 1; "Krvavi spopadi v
Mariboru", Slovenec, 28. januar 1919, št. 22, 1; "Vsenemške demonstracije v Mariboru", Straža, 27. januar 1919, št. 8, 4; "Preveč strahu", Mariborski delavec, 27. januar 1919, št. 21, 1; prim.: Ivan Senekovič,
"Sedemindvajseti januar 1919 v Mariboru", v: Kronika slovenskih mest, št. 1 (1936): 63 (dalje: Senekovič,
"Sedemindvajseti januar 1919 v Mariboru"); Ervin Dolenc, "Deavstrizacija v politiki, upravi in kulturi
v Sloveniji", v: Slovensko- avstrijski odnosi v 20. Stoletju / Slowenische – österreichische Beziehungen
im 20. Jahrhundert, ur. Dušan Nećak (Ljubljana, 2004), 82 (dalje: Dolenc, "Deavstrizacija v politiki,
upravi in kulturi v Sloveniji"); Narte Velikonja, "Razvoj šolske uprave", v: Josip Mal (ur.), Slovenci v desetletju 1918-1928. Zbornik razprav iz kulturne, gospodarske in politične zgodovine (Ljubljana, 1928),
725; Roman Mirnik, "Prva gimnazija v Mariboru med vojnama", v: Zbornik Prve gimnazije v Maribor
– 150 let (Maribor, 2000), 61–62; Aleš Gabrič, Sledi šolskega razvoja na Slovenskem [elektronski vir]
(Ljubljana, 2009), 20.
Uradni list Narodne vlade SHS v Ljubljani, 19. december 1918, št. 25, 53; Dolenc, "Deavstrizacija v politiki, upravi in kulturi v Sloveniji", 86. Kljub dejstvu, da so na mariborskih šolah leta 1919 odpustili velik
del nemškega učiteljskega kadra, je na svojih delovnih mestih ostalo veliko število nekdanjih nemških
učiteljev in učiteljic. Mestni svet Mestne občine Maribor je tako na svoji seji 19. maja 1920 sprejel
sklep, po katerem so se morali upokojiti Ivana Klimesch, Ivana Liedl, Štefanija Mitteregger, Ljudmila
Opelka, Ema Scheuch, Rupert Simonitsch, Josipa Zoratti in Terezija Zoratti (prim.: PAM, fond Mestna
občina Maribor, AŠ 161 – Ovoj Sejni spisi 1920, seja mestnega sosveta, 19. maj 1920, 6).
Maček, Partijska prosvetna politika 1945–1955 na primeru šolstva v Mariboru in okolici, 29.
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Glavni trg v Mariboru (Pokrajinski arhiv Maribor, fototeka)

razvidno, da so bila odpuščanja nemških uradnikov na dnevnem redu tudi v
času, ko je mestni sosvet vodil dr. Josip Leskovar.
O zaposlovanju uradnikov nemške narodnosti je tekla razprava na dveh
sejah mariborskega občinskega sveta. 28. aprila 1920 je vladni komisar dr. Josip
Leskovar člane mestne uprave opozoril, da je prejel pritožbo proti tržnim nadzornikom in eksekutorjem, ki naj bi pri svojem poslovanju s strankami pogosto
uporabljali nemški jezik. Zaradi navodila Deželne vlade za Slovenijo in dejstva,
da je bil šele imenovan na mesto vladnega komisarja, je svoje delo seveda vzel
zelo resno. "[O]menjene se opozori, da je uradni jezik slovenski ter da se imajo
v občevanju s strankami posluževati le uradnega jezika."53
Njegovemu predhodniku na mestu vladnega komisarja dr. Vilku Pfeiferju
so namreč očitali, da je bil preveč popustljiv do Nemcev v mestu in da je stanje,
ki so mu bili priča ob koncu njegovega mandata, dejansko moč pripisati nje-

53

PAM, fond Mestna občina Maribor, AŠ 161 – Ovoj Sejni spisi 1920, seja mestnega sosveta, 26. april
1920, 7.
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govim povezavam z nemškim prebivalstvom. Tako naj bi po navajanju časnika
Straža na magistratu očitno in javno zaposlovali Nemce. Zgodilo naj bi se celo,
da je bil namesto invalidnega Slovenca zaposlen nemški uradnik.
Vse obtožbe proti Vilku Pfeiferju zagotovo ne držijo, še zlasti ne, če izhajamo iz dejstva, da so prihajale s strani konservativnih časnikov, kot sta Straža
ali Male novice, za Pfeiferja pa je bilo očitno, da je bil liberalec. Najbolj očiten
dokaz, da je bil Pfeiferjev uradniški slog do Nemcev omahljiv in poln popuščanj, pa naj bi se kazal ravno v trdovratnem vztrajanju nemščine na slovenskih
uradih.54 Še pred njegovim odhodom z mesta vladnega komisarja 6. marca 1920
se je časnik Straža lotil pregledovanja znanja slovenskega jezika v mariborskih
uradih, saj je želel dokazati, da so bile obtožbe zoper vladnega komisarja Vilka
Pfeiferja resnične.55
Kateremu obmejnemu Slovencu ni znan nadučitelj in vodja Südmarkinega gibanja ob naši meji Höltschl. Ta Höltschel s svojo pangermansko propagando in s svojimi strupenimi članki, katere je obdeloval v 'Marburgerci' v letih 1902 in 1903, je
Slovencem ravno toliko škodoval, kot preko meje pregnani pastor Mahnert. /…/
Kot nagrado za pobijanje slovenstva je sprejel naš nemškofilni Pfeifer Höltschla
v mestno službo na mariborskem magistratu, kjer ga drži v svojem objemu in ga
brani kot spokornika. Mi pa vemo, da zloglasni Höltschl ne miruje še danes.56

Na seji mestnega sosveta 27. maja 1920 so zato ponovno opozorili, da je
edini dovoljeni uradni jezik v uradih na slovenskem ozemlju slovenščina.57
30. maja 1920 je vladnemu komisarju Leskovarju očitno prekipelo, saj je vsem
uslužbencem posredoval navodila glede uporabe uradnega jezika. V okrožnici
je zapisal, da so posamezni oddelki na magistratu pri reševanju spisov in pri
svojem uradovanju še zmeraj uporabljali nemške in dvojezične tiskovine. Niti
eno niti drugo v poslovanju slovenskega urada ni bilo več dovoljeno. Prav tako
so uradniki v svojem poslovanju uporabljali tudi nemški jezik, čeprav je bila že
več kot eno leto v veljavi zakonska uredba, ki je kot edini uradni jezik dovoljevala slovenski in srbohrvaški jezik.58
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"Dr. Pfeifer", Straža, 3. februar1920, št. 10, 2; "Dr. Pfeifer in resnicoljubje", Straža, 26. maj 1920, št. 55,
3; prim. Zadravec, Mestna občina mariborska, 138.
"Höltschl-Pfeifer", Straža, 30. januar1920, št. 9, 3; "Dr. Viljem", Straža, 9. februar 1920, št. 12, 2; "Musing
Viktor in dr. Pfeifer", Straža, 11. februar1920, št. 13, 3.
"Höltschl-Pfeifer", Straža, 30. januar1920, št. 9, 3.
PAM, fond Mestna občina Maribor, AŠ 161 – Ovoj Sejni spisi 1920, seja mestnega sosveta, 27. maj
1920, 8.
PAM, fond Mestna občina Maribor, Selecta – Ovoj 20 – Predsedstveni spisi, leto 1920–1923, 30. maj
1920, Okrožnica, 283pr/1920.
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Predelovalnica kave v lasti nemških podjetnikov - Surogat Caffefabrik (Pokrajinski arhiv Maribor,
fototeka)

Ne gre, da eden ali drug oddelek napravi rešitev v nemškem jeziku in jo da v
pisarno, da jo prestavi na slovenski jezik. Pisarna nima niti zadostnih moči na
razpolago, še manj pa takih, ki bi mogle prestavljati nemške sestavke tehničnega
ali strokovnega značaja. Zato mora vsak oddelek zase skrbeti, da bodo rešitve
pravilno spisane v uradnem jeziku.59

Leskovar je bil prepričan, da so imeli uradniki, zaposleni na uradu, dovolj
časa, da se naučijo uradnega jezika, da bi ga lahko uporabljali v govoru in pisavi, kakor je to od njih zahtevalo uradno poslovanje. Vladni komisar se je jezil
tudi nad uradniki, ki do decembra 1919 Mestni občini Maribor niso posredovali
potrdil, iz katerih je bilo razvidno, da so imeli zadostno znanje slovenskega jezika. Do 30. maja 1920 tako ni, po Leskovarjevih navedbah, niti eden od uslužbencev oddal potrdila, ki bi dokazovalo ustrezno znanje slovenskega jezika.60
Čim se bo odslej naprej pri enem ali drugem nameščencu ugotovila nezmožnost

59
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Prav tam.
Prav tam.
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uradovanja v slovenskem ali srbohrvatskem jeziku, postopalo se bo po službenih
predpisih, bodisi da se smatra za vzrok tega nedostatka nepokorščino napram službenim odredbam ali pa da je uradnik sploh nesposoben za nadaljnjo
službovanje.61

Vladni komisar je vladnim uslužbencem izpostavil, da je uredba glede jezika temeljila na zakonodaji, ki je odrejala, da je uradni jezik vseh uradov, tudi
občinskih, izključno slovenski ali srbohrvaški. Predstojniki vseh magistratnih
oddelkov so prejeli navodilo, naj okrožnico vladnega komisarja z napotki glede
uporabe slovenskega jezika razdelijo svojim uslužbencem, ki so morali prejem
potrditi najkasneje do 10. junija 1920.62
Dr. Josip Leskovar pri svojem poskusu, da bi na mestni občini dokončno
'iztrebil' nemški jezik, vendarle ni bil uspešen, saj se je problematike nemškega uradovalnega jezika, kot je razvidno iz zapisnikov sej mestnega sveta, moral
lotiti tudi vladni komisar Ivan Poljanec, ki je delo na mestnem magistratu
nastopil januarja 1921. Poljanec se je moral najprej lotiti razpustitve mestnega
sosveta ter reorganizacije mestne uprave. Prav tako je moral Maribor pripraviti
na izvedbo prvih županskih volitev.63
Že na drugi seji mestnega sveta v letu 1921 je prišlo do zapletov, ko so pripadniki Narodno socialistične stranke, ki je nastala decembra 1919, interpelirali zoper dogajanje na mestnem magistratu, saj je prišlo na mestni občini v
začetku leta do nepričakovane zamenjave večjega števila javnih uslužbencev
– uradnikov, poluradnikov in slug.64
Ivan Poljanec je kot vladni komisar Maribor vodil le slabe tri mesece, saj so
bile aprila 1921 izvedene prve županske volitve, na katerih je zmagal Viktor
Grčar. 16. novembra 1921 je Narodno socialistična stranka zoper to početje
vložila interpelacijo. Tedanjemu prvemu povojnemu županu mestne občine,
Viktorju Grčarju, ki je zastopal interese Jugoslovanske demokratske stranke, so
očitali, da je bil v svojem ravnanju nedosleden. Tako naj bi iz službe v mestni
plinarni odpustil uslužbenca, ki je bil narodno zaveden in sposoben uporabe
slovenskega jezika, medtem ko je v delovnem razmerju obdržal delavce, ki jezika niso znali. Uradni odgovor je bil, da so delavca odpustili zaradi nezmožnosti
61
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PAM, fond Mestna občina Maribor, Selecta – Ovoj 20 – Predsedstveni spisi, leto 1920–1923, 30. maj
1920, Okrožnica, 283pr/1920.
PAM, fond Mestna občina Maribor, Selecta – Ovoj 20 – Predsedstveni spisi, leto 1920–1923, 30. maj
1920, Okrožnica, 283pr/1920.
"Vprašanje", Straža, 12. januar 1921, št. 4, 3; "Mariborski vladni komisar", Slovenec, 23. januar 1921,
št.18, 2; "Mariborski novi vladni komisar", Jutro, 12. januar 1921, št. 10, 3; "Novi vladni komisar",
Straža, 4 februar 1921, št. 11, 2; "Der neue Regierungskommisar", Marburger Zeitung, 14. januar 1921,
št.10, 2; "Sprememba kurza v Mariboru", Slovenski narod, 21. januar 1921, št. 16, 3.
PAM, fond Mestna občina Maribor, AŠ 161 – Ovoj Sejni spisi 1921, seja mestnega sosveta, 15. marec
1921, 2.
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shajanja z ostalimi zaposlenimi v mestni plinarni.65
Naroča se županu ter vsim predstojnikom mestnih uradov in podjetij, da brez
privolijenja občinskega sveta ne sprejmejo v mestno službo uslužbencev in
delavcev, ki niso popolnoma vešči slovenskega ali srbohrvatskega jezika.
Pri odpustih iz službe, odpuščati je v prvi vrsti uslužbence in delavce, ki niso
zmožni slovenskega službenega jezika in posebno one, ki niso naši državljani.
Takoj je začeti izobrazbo in vpeljavo slovenskega službenega jezika zmožnih
uslužbencev in delavcev za mesta, ki jih danes zasedajo službenega jezika
nezmožne osebe. Po vpeljavi prvih naj predstojniki oziroma župan predlaga
odpust ali upokojitev vseh slovenskega jezika nezmožnih oseb. Za pravočasno
izvršitev so predstojniki oziroma župan odgovorni občinskemu svetu.66

Naslednje veliko 'odpuščanje' uradnikov nemške narodnosti je bilo na
mariborski občini izvedeno leta 1925. Vendar so se tedaj sprememb v mestni
upravi lotili na 'mehek' način in so uradnike nemške narodnosti, ki niso bili
vešči slovenskega jezika, upokojili ter jim zagotovili polno pokojnino. Župan
dr. Josip Leskovar, ki je mesto vodenja mariborske občine ponovno prevzel leta
1924, je na seji mestnega sveta opozoril, da
/…/ upokojitev uradnikov nemške narodnosti ni revanža, kakor se trdi, in to
dokaže dejstvo, da se obdrži vse one v službi, ki znajo za silo slovenski. Poudarja,
da prizna, da danes ni več tiste navdušenosti, kakor v letu 1919, kljub temu pa ne
gre, da bi občina še danes imela toliko uradnikov, ki niso vešči uradnega jezika.67

Kljub temu so se občinski svetniki tudi v prihodnjih letih še pogosto srečevali s problematiko Nemcev v Mariboru, konkretno z uporabo nemškega jezika
v upravi in z nemško govorečimi uslužbenci. Predstavniki mariborskih Nemcev
so namreč poudarjali, da je precejšnji del prebivalstva v Mariboru nemške narodnosti in da bi morala biti tudi njim dostopna delovna mesta v mestni upravi.
Pri tem obljubam Josipa Leskovarja, da ne gre za povračilne ukrepe, niso pripisovali prevelike teže.68
Po letu 1918 je bila nemška manjšina na Spodnjem Štajerskem gosteje
naseljena predvsem v treh mestih: v Maribor, Celju in na Ptuju. Sicer pa je bilo
65
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PAM, fond Mestna občina Maribor, AŠ 161 – Ovoj Sejni spisi 1921, seja mestnega sosveta, 29. november 1921, 3–4.
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Berberih Slana, "Uprava v Mariboru 1919–1929": 422.
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mogoče večjo nemško manjšino najti tudi na Kranjskem, v Kočevju, Ljubljani in Novem mestu. V Mariboru je število prebivalcev z nemškim občevalnim
jezikom od leta 1910, ko je znašalo 22.653 ali 80 odstotkov prebivalstva, do
leta 1921 padlo na 6.598 ali 21 odstotkov prebivalcev, ki so navajali za materni jezik nemščino. Še slabše je bilo leta 1931. Po popisu prebivalstva po ključu
maternega jezika je le še 2.741 ali 8 odstotkov prebivalstva kot materinščino
navajalo nemški jezik.69,70 Matjaž Klemenčič padca števila nemškega prebivalstva ne pripisuje le razliki, ki je nastopila zaradi poizvedovanja po 'maternem
jeziku', ampak tudi dejstvu, da je do leta 1921 že prišlo do množičnega odhoda
nemških uradnikov v nemške dežele, saj jih je k temu prisilila uvedba obveznega znanja slovenskega jezika za zasedanje uradniških mest v jugoslovanski
javni upravi.71 Prav tako se je v začetku leta 1919 v Mariboru močno zmanjšalo
število nemškega vojaštva.
Medtem ko je med slovenskimi mestnimi svetniki vladal konsenz, da nemški manjšini v Mariboru ne bodo popuščali, pa le-ta ni veljal za druga politična vprašanja. Tako je v okviru t. i. narodnega bloka (SLS, JDS in NSS) že konec
leta 1926 prišlo do korenitih nesoglasij, ki so bila posledica očitka, da se SLS ni
držala dogovora z občinskih volitev 1924, v katerem so se imenovane stranke
dogovorile, da bodo storile vse, kar je potrebno, da bodo utrdile jugoslovanski značaj mesta. Za oblastne volitve leta 1927 pa naj bi SLS pričela paktirati z
Nemško gospodarsko stranko. To naj bi bila posledica dejstva, da so bili Nemci
kljub uvedbam sekvestracije njihovega premoženja in gospodarskih obratov
še vedno eden najpomembnejših gospodarskih dejavnikov na mariborskem
območju. Očitki so se izkazali za neutemeljene. Čeprav je SLS na volitvah leta
1927 zmagala s 14 mandati, njenim domnevnim pajdašem Nemcem ni uspelo
priti v mariborsko oblast. Nasploh je potrebno izpostaviti, da Nemci po letu
1929 v Mariboru, kljub ustanovitvi in sodelovanju z nemškim Kulturbundom,
niso uspeli odločilneje vplivati na politično življenje v mestu. Slednje sta jim
omogočili šele okupacija in ponovno ponemčenje slovenskega mesta.
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Gregor Jenuš
SEARCH FOR IDENTITY – POLITICAL LIFE IN MARIBOR BETWEEN
THE TWO WORLD WARS

SUMMARY
In the 20th century, Maribor underwent several transformations of its public
image, especially in the first half of the 20th century when there was a fight for
supremacy between the Germans and the Slovenes in the public life of the city
which resulted in the conflict of the national identity.
Despite the fact that the Slovenes secured their power at the end of 1918
under the leadership of General Rudolf Maister, they only managed to establish it properly at the beginning of 1919. After they formally dissolved the German municipal representative body of Maribor on January 2nd, the new Slovene
rulers began with the transformation of the city administration, educational
system, post office, and cultural and economic way of life. With the support
and instructions of the National Government of the Kingdom of Serbs, Croats
and Slovenes, decrees were issued in Ljubljana with the intention of laying the
foundations for the new Slovene authority.
In a relatively short period, the public image of Maribor changed radically.
Decrees about the use of Slovene language were passed, not only in the administrative and political sphere but also in every other aspect of life. Consequences
of these political decisions had direct influence on the lives of city's inhabitants.
Maribor was confronted with an identity crisis as the politicians decided practically overnight that Maribor was a Slovene city. In the former Habsburg Empire,
during the fierce national fights, Maribor was considered as an uhr-German city
(with Celje and Ptuj). It was the urban center from which the Germans wielded
power over the mostly Slovene surroundings of the city.
This changed after the overthrow in 1918. Germans became an ethnic
minority after the signing of the Paris Peace Conference, and lost their privileges of the ruling nation on the Slovene territory. They were pushed out of the ruling position. Nevertheless, their financial capital and the fact that they were the
most numerous ethnic minority enabled their continued existence on the Slovene ground, and although their cultural and especially political organizations
were forbidden, they were still an active part of Maribor's public sphere. Until
the establishment of 6 January Dictatorship, Maribor experienced renewal and
a relatively autonomous development. However, the autonomy was infringed
by the establishment of Alexander's dictatorship. The municipal council was
dissolved and the power was taken over by the municipal board which was
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appointed by the state.
In the 1930s, Maribor developed rapidly and flourished (which was
undoubtedly caused by the electrification of the city after the hydroelectric
power plant Fala was built). Maribor's German inhabitants also experienced
a rebirth after they had undergone the initial shock caused by the signing of
the Paris Peace Conference and deaustrization of the city. Their great economic
capital and cooperation with the German Kulturbund enabled them to gain
a more active role in urban policy, which grew even stronger with the rising
power of the German Nazi regime in Europe.
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Izvleček:

V obdobju med svetovnima vojnama so v Mariboru nastale nove možnosti tudi
za slovensko leposlovje. V mestu je v tem obdobju ustvarjalo več slovenskih
književnikov. Literarno ledino je po prvi svetovni vojni zaoral pesnik Janko
Glazer s pesniškima zbirkama Pohorske poti in Čas kovač. Rudolf MaisterVojanov se je s Kitico mojih uvrstil med vidnejše predstavnike slovenske poezije.
Duha kraja sta v svoje pesmi zajemala primorska emigranta Janko Samec in
Ludvik Zorzut. Med pripovedniki sta pomembna Ivo Šorli in Josip Kostanjevec,
med dramatiki pa Makso Šnuderl. Med levo usmerjenimi književniki sta se
uveljavila Rudolf Golouh in Ivan Potrč. Krščanstvo pa je vplivalo na ustvarjanje
Stanka Majcna. Razen teh so iz dijaških vrst izšli Bratko Kreft, Miško Kranjec,
Anton Ingolič, Edvard Kocbek in drugi. Prvi poskus izdaje literarne revije v
Mariboru je oznanjalo Zrnje, ki je služilo gledališču. Temu je sledila Piramida
in nato leta 1938 Obzorja. Literarne prireditve so organizirali v Narodnem
gledališču Maribor, Ljudski univerzi, Umetniškem klubu in v različnih
mariborskih društvih.

Ključne besede:

literatura, Janko Glazer, Klub književnikov, Umetniški klub, revija Obzorja

Studia Historica Slovenica
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 14 (2014), št. 2–3, str. 417–434, 42 cit., 3 slike
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški)
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V Mariboru je bila pred letom 1914 nemščina uradni, pa tudi pogovorni jezik.1
Intenzivno ponemčevanje je izvajal državni aparat s šolstvom, vojsko in sodstvom. Politični in gospodarski pritisk Nemcev, zlasti na slovenske doseljence v
mesto, se je kazal ob štetju prebivalstva. Nemška statistika je namesto kriterija
narodnosti uporabljala kriterij pogovornega jezika. Leta 1910 so ugotovili, da
živi v Mariboru le 14 % slovensko govorečih prebivalcev, čeprav je bila več kot
polovica predvojnega mariborskega prebivalstva slovenskega rodu. Nemški
nacionalizem je odrekal Slovencem pravico do slovenskega jezika in oblikovanja lastne narodnosti.2
Nemški pritisk je vplival na zaostritev narodnostnih bojev, spodbudil pa
je tudi politično in kulturno delovanje mariborskih Slovencev. Kljub majhni
gospodarski moči je bil za štajerske Slovence Maribor pomembno kulturno
središče. Osrednje slovensko društvo v mestu je bila Slovanska čitalnica, znotraj katere so zasnovali slovensko gledališče, glasbeno dejavnost in knjižnico s
čitalnico.
Prvega pomembnega slovenskega pisatelja je dobil Maribor šele z nastajanjem slovenskega meščanstva. Ta pisatelj je bil Stanko Majcen (1888–1970),
ki je v svoji prozi opisal tudi življenje v Mariboru ob koncu 19. stoletja. Od
časnikov sta v Mariboru pred prvo svetovno vojno izhajala Slovenski gospodar
(1867) in Slovenski narod (1868–1872).
Mladi, predvsem gimnazijski rod je izdajal rokopisne dijaške liste. Klasična
gimnazija je imela pri tem najstarejšo tradicijo. Tu je že leta 1846 izhajal prvi slovenski dijaški list Sprotuletna vijolica in tu je izšel leta 1864 tudi prvi slovenski
dijaški almanah Lada.3 Ivan Vrban Zadravski je almanah uredil in v njem najdemo prvi slovenski prevod iz Shakespearove tragedije Romeo in Julija. Bogoslovci so že od leta 1860 izdajali list Lipica, v katerem so poleg literarnih prispevkov
objavljali tudi sestavke iz filozofije, zgodovine in z drugih področij.4
Razgibano slovensko narodno življenje je v Mariboru rodilo tudi poskuse
literarnega glasila. Od leta 1872 do 1878 je izhajal dvomesečnik za zabavo, umetnost in znanost – Zora. Liberalne poglede je v svojem glasilu Slovenski učitelj,
ki je izhajalo v Mariboru od leta 1872 do 1877, razglašalo slovensko učiteljstvo.
Nasledil ga je Popotnik, ki je v Mariboru izhajal od leta 1883 do 1900. Popotnik
je bil slovenska pedagoška revija, ki je utrdila ugled Maribora kot pomembnega
slovenskega pedagoškega središča.
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"Kaj delajo naši narodni nasprotniki?", Slovenski Branik, 1. 11. 1912, 280.
Dragan Potočnik, Kulturno dogajanje v Mariboru v letih 1918–1941 (Maribor, 2003), 68 (dalje:
Potočnik, Kulturno dogajanje v Mariboru v letih 1918–1941).
Janko Glazer, "Iz spominov na gimnazijo", v: Razprave, članki, ocene (Maribor, 1993), 1018.
Stanko Janežič, "Literarno delo v mariborskem bogoslovju do druge svetovne vojne (1859–1941)", v:
130 let visokega šolstva v Mariboru: zbornik referatov (Maribor–Celje, 1991), 240–248.
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Družbene razmere v mestu po prvi svetovni vojni
Po prevratu v letih 1918/1919 je Maribor postajal vedno bolj slovenski – tako
v upravnem (poslovenjenje uprave, ulic) kot tudi v narodnostnem smislu. Že
pred sklenitvijo Saintgermainske pogodbe so v mestu začeli snovati slovenske
kulturne ustanove. Poleti leta 1919 je pričela z delom osrednja kulturna in umetniška institucija – Narodno gledališče Maribor. Med obema vojnama je mariborsko gledališče posebno pozornost namenjalo domači drami. V primerjavi z
Ljubljano je Maribor tesno sodeloval z Alojzijem Remcem, Stankom Majcnom,
Francetom Bevkom, Rudolfom Golouhom idr. Priljubljena oblika zabave mariborskega prebivalstva je bil obisk kinopredstav. Grajski kino, Mestni kino (od
leta 1925 kino Apolo), kino Union in Esplanade so zabavali obiskovalce s sporedom, na katerem so prevladovale lahkotne komedije. Spored v mariborskih
kinematografih je bil zelo blizu sporedom v avstrijskih mestih, saj so imele v
Mariboru najboljši obisk prav komedije. Šele v tridesetih letih so prišli na mariborska kinematografska platna francoski filmi in pred drugo svetovno vojno
tudi ruski, ki so navduševali s svojo revolucionarnostjo. Pomembna datuma v
zgodovini mariborske kinematografije sta 30. avgust 1930, ko so v Grajskem
kinu prvič predvajali zvočni film, ter 15. januar 1932, ko je bila v istem kinu
premiera prvega slovenskega filma V kraljestvu Zlatoroga. Poseben pokazatelj
kulturnega dogajanja v Mariboru so gotovo tudi knjižnice. Množila se je prevodna literatura v slovenščino, večala se je izposoja slovenske literature. Med
kulturno-znanstvenimi ustanovami sta pomembna Mestni muzej in Banovinski arhiv. Kulturno podobo Maribora je dopolnjevalo glasbeno življenje. Osrednja slovenska glasbena institucija v Mariboru je bila Glasbena matica, ki je bila
ustanovljena leta 1919. Pod vodstvom glasbenikov in skladateljev (Oskar Dev,
Vasilij Mirk, Ubald Vrabec, Karol Pahor, Marjan Kozina) je bil njen mešani pevski zbor med najboljšimi slovenskimi zbori. Na povabilo Glasbene matice so
prihajali v Maribor češki, bolgarski, srbski in švicarski zbori.5 Za likovno dejavnost velja ugotovitev, da so bili mariborski upodabljajoči umetniki povezani v
Umetniškem klubu Grohar, ki je pripravil nekaj odmevnih razstav. Postopoma
je rasla zavest, da je likovna umetnost v Mariboru potrebna. V tridesetih letih je
likovno življenje v mestu oblikoval Umetniški klub Brazda. Razstave kluba so
razkrivale umetniško rast mariborskih likovnikov in opozarjale, da je Maribor
postajal enakovredno torišče sodobnega slovenskega slikarstva. Trideseta leta
so tudi pokazala, da so se mariborski umetniki vse bolj zavedali konstruktivnega sodelovanja z ostalimi slovenskimi umetniki. V senci slikarstva se je razvijalo
kiparstvo. Iz Ljubljane so v tem času prihajale v Maribor številne razstave, prav

5

Dragan Potočnik, "Glasbena matica Maribor", Studia Historica Slovenica 1 (2001), št. 2: 84–393.
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Kazino - gledališče okoli leta 1900. V obdobju med svetovnima vojnama je bila stavba Narodnega
gledališča v Mariboru osrednja kulturna in umetniška institucija (PAM, fototeka)

tako pa so mariborski slikarji razstavljali v Ljubljani in drugod. V kulturni utrip
Maribora so se vključili tudi pripadniki drugih narodov, ki so živeli v mestu.

Literarno dogajanje
Po prevratu so v Mariboru nastale nove možnosti za slovensko leposlovje, saj je
Slovencem literatura že od Trubarja pomenila enega izmed bistvenih elementov nacionalne identitete. Slovenska kulturna javnost je bila kmalu po letu 1918
postavljena pred odločitev, ali se poudari volja Slovencev za kulturno individualnost ali pa pripravljenost za kulturno asimilacijo. V boju za slovenski jezik in
v obrambo slovenskih kulturnih ustanov se je večina slovenskih izobražencev
odločila za ohranitev slovenske narodne in jezikovne samobitnosti.6 Toda to
vprašanje politično ni bilo rešeno v vseh dvaindvajsetih letih obstoja države.
Dogodki, ki so vplivali na snov leposlovnega dela v obdobju po prvi svetovni vojni, so bili splošni in posebni. Splošni so izhajali iz dogodkov med prvo

6

France Koblar, Slovenska književnost v zadnjih desetih letih, Slovenci v desetletju 1918–1928
(Ljubljana, 1928), 642–649.
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svetovno vojno. Rane, ki jih je pustila do takrat najhujša med vojnami, so bile
pogosta snov literatov. Prav tako pa so vplivale na teme umetniškega ustvarjanja gospodarske in družbene spremembe, ki jih je povzročil prevrat.7 Tako
so imeli v dvajsetih letih najglasnejšo besedo literati, ki so si veliko obetali od
ekspresionističnega nazora in stila. V tridesetih letih pa je prevladal socialni
realizem.8
V Mariboru je med vojnama živelo in ustvarjalo več slovenskih književnikov. Najizrazitejša in najbolj mariborska pesniška osebnost je bil lirik Janko
Glazer.
Janko Glazer9 se je zapisal v anale slovenske slovstvene in kulturne zgodovine
na različnih področjih. Bil je pesnik, literarni in kulturni zgodovinar, kritik, prevajalec, urednik, bibliotekar in dolgoletni ravnatelj Študijske knjižnice v Mariboru. Z ustvarjanjem na vseh omenjenih področjih nam razkriva ustvarjalne in
duhovne tokove v Mariboru in okolici od konca 19. stoletja do sedemdesetih
let 20. stoletja.
Ko govorimo o Janku Glazerju, govorimo o intelektualcu, pa tudi o umetniku – pesniku. Kar ima še posebno vrednost, je to, da je v sebi poistovetil poleg
discipline intelektualca tudi čisto subtilni svet pesnika. Prav s tem je kazal na
to, da je za uravnoteženo življenje potrebna skladnost med razumom in srcem.
Ali kot je pesnik dejal: "Vidiš, samo tega bi ne maral, da bi nekoč, ko me več ne
bo, brskali po mojih letih, mesecih, dnevih. Srce je treba začutiti. Srce pa je v
pesmih. Kajti umetniško ustvarjanje ni samo razumsko delo, to je stvar emocije;
treba je zajemati iz globine, ne pobirati s površja."10
V pogovoru z Mitjo Mejakom za ljubljanski radio marca leta 1953 je na
vprašanje, katero izmed področij pesnikovega dela mu je najbolj pri srcu in
zakaj, je Glazer med drugim dejal:
Mislim, da mi je najbolj pri srcu bila in tudi ostala – kljub temu, da sem jo pogosto zapostavljal – poezija. Zakaj, sam ne vem. To je kakor z ljubeznijo: tista, ki je
nesrečna, je morda najbolj trajna. Sicer je pa morda še nekaj: nikjer se človek
ne more izpovedati tako neposredno kakor v pesmi. Razen pesmi sem najbolj s
srcem pisal tiste stvari, v katerih je govora o estetskih vrednotah besedne umetnosti.11

7

8
9

10
11

France Koblar, "Slovensko leposlovje od leta 1918 do 1938", v: Spominski zbornik Slovenije (Ljubljana,
1939), 264.
Franc Zadravec, Zgodovina slovenskega slovstva VII. (Maribor, 1972), 5, 95.
Janko Glazer predstavlja s preprostimi, lepimi verzi najizrazitejšo in najbolj mariborsko pesniško
osebnost obravnavanega časa, zato mu v razpravi namenjam več prostora.
Janko Glazer, "Pogovor z Mitjo Mejakom", v: Razprave, članki, ocene (Maribor, 1993), 1045.
Prav tam, 1044–1045.
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Janko Glazer (1893–
1975) (www.slovenska-biografija.si)

Pesmi iz mladostnega obdobja je objavil v zbirki Pohorske poti leta 1919.
Zbirka vsebuje ljubezensko in domoljubno liriko, motiviko pesmi pa je pesnik
našel tudi v naravi. V kasnejših letih se je vedno več ukvarjal s proučevanjem
kulturne zgodovine, pesniško pa je ustvarjal vedno manj.
Druga pesniška zbirka Čas kovač je izšla deset let kasneje. V teh pesmih je
za upodabljanje svojih občutij metaforično uporabil rodno Pohorje. V tridesetih letih je objavil nekaj poslanic in prigodnic dobrim prijateljem in znancem,
nekaj epigramov in upesnjeno podobo Maribor z mostu.
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Kljub obsežnemu delu v knjižnici je Glazer leta 1946 izdal svojo tretjo zbirko pesmi Ob jesenskem ekvinokciju.
Veliko se je posvečal Župančičevi poeziji. Tako je pripravil izbor njegovih pesmi, spremno besedo in s pesnikovim soglasjem tudi komentar v knjigi
Izbrane pesmi (1948, razširjena in dopolnjena izdaja v Kondorju 1963, 1973 in
1978). Uredil je miniaturno izdajo Župančič (1950), Prešernove nemške poezije z Župančičevimi prevodi (1950), sodeloval je s prevodi pri izboru Goethejevih Pesmi (1950, 1961, 1967). Prevajal je tudi Heineja, Nazorja in Kranjčevića.
Izdal je izbor slovenske ljubezenske poezije pod naslovom Jaz in ti (1952). Ob
vsem tem pa je opravljal delo sourednika (za pesniški del) Novih obzorij.
Ob Glazerjevi 60-letnici je Jaro Dolar pripravil za izdajo izbor njegovih
pesmi z naslovom Pesmi in napisi. Leta 1963 je Glazer uredil Pesmi za otroke,
dopolnjena in predelana izdaja Sto pesmi za otroke je izšla leta 1974. Šest let
prej pa je izdal še izbor svoje poezije z naslovom Pohorje. Izbor epigramov s
komentarji Trideset mariborskih (1972), podpisan s psevdonimom Dizma, je
ostal v tipkopisu. Napisal je tudi vrsto interpretacij pesmi ter kritik in knjižnih
poročil.
Izrazit v svoji pesniški govorici pa je bil tudi Rudolf Maister s svojimi domoljubnimi, bojnimi, pa tudi v duhu ljudske šegavosti zapetimi pesmimi. Mladostne pesmi je objavil v pesniški zbirki Poezije, ki je izšla leta 1904. V prevratnih
časih je Maister kot pesnik umolknil in se znova oglasil leta 1929 s pesniško
zbirko Kitica mojih. Pesmi izžarevajo samosvoj izraz, navezanost na domačo
zemljo, vojaško odločnost in narodni optimizem.12 Kot kulturni mecen in literarni spodbudnik je nekaj časa vzdrževal tudi literarni salon.
Duha kraja sta v svoje pesmi zajemala primorska emigranta Janko Samec in Ludvik Zorzut. Janko Samec spada med najbolj produktivne pesnike med obema
vojnama. Pisal je pesmi za odrasle in mladino in izdal dve samostojni pesniški
zbirki: Življenje (leta 1923) in Za naše male (leta 1927). Motiv morja je njegov najmočnejši in najgloblje doživet element, ki se mu pridružujejo kmečki in socialni
motivi s Krasa. Bolj temačne in zadušne so mestne impresije iz Maribora.13
Ludvik Zorzut je bil pomemben kulturni in narodni delavec, tudi njegove
pesmi so narodno prebudne.
Pripovednik in dramatik Makso Šnuderl je v Mariboru živel že pred prvo svetovno vojno kot dijak, nato pa je bil eden najvidnejših političnih in kulturnih
12

13

Janko Glazer, "Rudolf Maister-Vojanov kot pesnik", v: Razprave, članki, ocene (Maribor, 1993), 344–
349.
Janko Samec, Sen morja (Ljubljana, 1981), 106–108.
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Rudolf
MaisterVojanov ni bil le slovenski častnik, ampak
je bil tudi umetnik,
pesnik in slikar (PAM,
fototeka)

osebnosti mesta. Kot upesnjevalec Maribora se je potrdil zlasti z romanoma
Izgubljena zemlja in Osvobojene meje, ki slikata predvsem prevratni čas v Mariboru, boje na Koroškem ter usode ljudi v njih.14

14

Slovenska književnost (Ljubljana, 1996), 453.
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Med pripovedniki sta bila Ivo Šorli in Josip Kostanjevec močno vezana na
realizem in naturalizem 19. stoletja. O ustvarjanju Kostanjevca je poročevalec v Mariborskem večerniku Jutra zapisal: "Skoraj vsa dela Josipa Kostanjevca,
najbolj znan je roman Krivec, so zrasla iz ozračja domišljavih tržanov in jarega
malomeščanstva, kateremu je znal pretipati drob do obisti in ga naslikati tako
verno, kakor malokateri drugi."15
Pomemben literarni ustvarjalec, ki je izhajal iz katoliškega tabora, je bil Stanko Majcen, ki je dobil močne pobude pri nemškemu ekspresionizmu, ko je
ustvarjal dramatiko strahot prve svetovne vojne. Ivan Dornik pa je bil nadarjen psihološki analitik.
Med levo usmerjenimi književniki prvega obdobja je bil najznačilnejši socialistični politik Rudolf Golouh, ki je v socialni drami Kriza prikazal kolektivno
podobo socialnega vrenja na Slovenskem, konec tridesetih let pa je zaznamoval Ivan Potrč s svojimi socialnokritičnimi realističnimi zgodbami iz mariborske okolice.
Proti koncu dvajsetih let je bilo udejstvovanje mariborskih književnikov v slovenski literaturi vse bolj intenzivno. Poleg tega, da so sodelovali pri vseh literarnih revijah, so leta 1929 izdali odmevne pesniške zbirke, in sicer: Janko Glazer
Čas kovač, Rudolf Maister Kitica mojih in Danilo Gorinšek Žalostna ljubezen.
Od pripovednikov je Radivoj Rehar izdal pravljice Začarani krogi, Makso Šnuderl pa zbirko novel Človek iz samote. Janko Samec je izdal zbirko mladinskih
pesmi, ki jo je ilustriral akademski slikar Franjo Stiplovšek, Rudolf Golouh je
napisal igro Komedija sedanjosti, Gustav Šilih dramo Kaverna, Josip Kostanjevec daljšo ljudsko povest, Radivoj Rehar je poleg mladinskih pesmi Mlada
Vesna in pesniške zbirke Iskanja pripravljal izdajo povesti Kamenar Caharija
in mladinske povesti Vijolica Vera. Leta 1929 je izšla tudi knjiga Bratka Krefta
Človek mrtvaških lobanj, ki je v naslednjem letu zaradi žalitve kralja prišla pred
sodišče. Obtoženi so bili pisatelj Bratko Kreft, Josip Ošlak kot ravnatelj Ljudske
tiskarne, v kateri se je knjiga tiskala, in novinar Viktor Eržen kot urednik časopisa Delavska politika, v katerem je roman izhajal v podlistkih.16 V Mariboru je
mladost preživel tudi Filip Kumbatovič - Kalan, ki je v noveli Pustolovci z ironijo
naslikal malomeščanski Maribor po letu 1918.
V Mariboru pa so krajši ali daljši čas ustvarjali tudi Anton Novačan, Gustav
Šilih, Jože Kerenčič, Vida Taufer, Josip Vandot, Karel Destovnik - Kajuh, Tone
Čufar, Ivan Potrč, Branka Jurca in drugi.
15
16

"Joža Kostanjevec", Mariborski večernik Jutra 3, 18. 11. 1929, št. 264, 2.
"Kreftova knjiga 'Človek mrtvaških lobanj' pred sodiščem", Mariborski večernik Jutra 4, 30. 9. 1930, št.
222, 2.
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Le majhen odstotek del mariborskih literatov je izšel pri mariborskih založbah in revijah. Razen priložnostnih izdaj in samozaložb je bila večja založniška aktivnost pri Cirilovi tiskarni, deloma Mariborski tiskarni, Ljudski tiskarni,
Podravski tiskarni in Piramidi. K poživitvi literarnega življenja v mestu je veliko
prispevala na novo oživljena Tiskovna založba, ki je skrbela, da so redno izhajala dela domačih književnikov.

Klub književnikov in Umetniški klub
Čeprav je bilo v mariborski oblasti kar nekaj delujočih pesnikov in pisateljev, se
je njihov vpliv le malo čutil. Medtem ko je imela Ljubljana Društvo slovenskih
književnikov in poleg tega še Pen klub, so bili književniki v Mariboru neorganizirani. Nihče izmed njih ni bil niti član ljubljanskega Pen kluba. Potreba po
stikih med literarnimi ustvarjalci je bila zato očitna že v dvajsetih letih, potreba
po organiziranosti pa je postajala čedalje močnejša. Tako je bil v prvem desetletju po prevratu Rudolf Maister tisti, ki je na svojem domu organiziral literarni
salon, v katerem je sprejemal literarne ustvarjalce. Prve pobude za ustanovitev
literarnega društva v Mariboru pa segajo v leto 1929, ko so se književniki mariborske oblasti pod vodstvom generala Rudolfa Maistra organizirali. Izdelali so
podroben kulturni program, ki je predvideval literarne večere in tudi izdajo
literarne revije.17
Organizirano delo mariborskih književnikov je ponovno zamrlo in šele
decembra 1933 so sklenili ustanoviti Klub književnikov. Na ustanovnem sestanku so izvolili vodstvo kluba, v katerem so bili predsednik Ivo Šorli, namestnik
Rudolf Golouh in tajnik Radivoj Rehar. Klub je sklenil pritegniti tudi pisatelje,
ki so živeli v drugih krajih severovzhodne Slovenije, tako Alojzija Remca s Ptuja,
Cvetka Golarja iz Ljutomera, Ksaverja Meška iz Sel in druge. Obenem so sklenili,
da bodo na debatnih večerih razpravljali o vprašanjih, ki se dotikajo mariborskih in splošnih zadev glede književnosti in kulture. Klub je bil obenem tudi
zunanja reprezentanca mariborskih književnikov.18
Že kmalu (leta 1935) so umetniki v Mariboru ustanovili Umetniški klub, ki
je združeval poleg književnikov in umetnikov tudi publiciste in gledališke kritike, torej predstavnike vseh področij umetniškega ustvarjanja. Z ustanovitvijo
kluba je v kulturnem življenju Maribora nastopilo novo obdobje. Ustanovitev
kluba je namreč razgibala umetnike in jih spodbudila k intenzivnemu ustvarjanju. Poročevalec v Jutru je o ustanovitvi Umetniškega kluba menil: "Upati je,

17
18

"Književniki mariborske oblasti", Mariborski večernik Jutra 3, 28. 4. 1929, št. 97, 4.
"Klub književnikov v Mariboru", Mariborski večernik Jutra 14, 30. 12. 1933, št. 303, 3.
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da bo Umetniški klub v Mariboru prinesel v našo drugo prestolnico nekakšno
renesanso kulturnega življenja, ki naj bo primerno nadomestilo velike predvojne kulturne tvornice v Gorici, Trstu in Celovcu."19
Društvo so ustanovili z namenom združiti umetnike na področju književnosti, likovne umetnosti, gledališča, glasbe, arhitekture in kritike, ki so živeli v
Mariboru oz. v severovzhodni Sloveniji. Med nalogami društva je bilo prirejanje
slikarskih in kiparskih razstav ter organizacija komornoglasbenih, dramskih,
recitacijskih in literarnih prireditev. Skrbeli pa so tudi za sodelovanje s kulturnimi ustanovami doma in v tujini.
Umetniški klub v Mariboru pa ni bil le prva skupna organizacija vseh umetnikov na Slovenskem, ampak v Jugoslaviji sploh. Društvo, ki je seglo na ozemlje nekdanje mariborske oblasti, je v kratkem času doseglo izredne uspehe.
Namen društva, poživitev umetniškega delovanja v Mariboru, se je kazal predvsem v organizaciji umetnostnih tednov in v ustanovitvi revije Obzorja.
Prvi Umetnostni teden se je v Mariboru začel z otvoritvijo VI. razstave kluba
Brazde v veliki kazinski dvorani. Ivo Šorli, predsednik Umetniškega kluba v
Mariboru, je 21. novembra 1937 pred številnimi obiskovalci odprl ta pomemben kulturni dogodek.20 V nabito polni dvorani Ljudske univerze je v okviru
Umetnostnega tedna potekal literarni večer, na katerem so pisatelji in pesniki
brali svoja dela.21 Glasbeni del je bil zastopan z velikim godalnim in vokalnim
koncertom v veliki Unionski dvorani. Poleg Ljubljanskega godalnega kvarteta
so sodelovala še pevska društva Glasbene matice, Maribora, Jadrana ter Drave.
Prireditve so zaključili v Narodnem gledališču s premiero treh Šnuderlovih skečev pod naslovom Lopovščina v režiji Jožeta Koviča. Nagrade I. Umetnostnega
tedna so razdelili med glasbenike, književnike, slikarje in igralce. V skupini glasbenikov je prvo nagrado prejel Karel Pahor, drugo in tretjo nagrado sta prejela
Ubald Vrabec in Drago Cvetko. Potovalno nagrado je prejel matični ravnatelj
in dirigent Marjan Kozina. V skupini književnikov prve nagrade niso podelili. Drugo nagrado je dobil Ivo Šorli za svojo Cesto po ravnem. Tretjo nagrado
je prejel Jože Kerenčič za novelo Mati išče mojstra. Potovalno nagrado pa je
prejel kot priznanje za uspešno literarno delovanje Ivan Potrč. V skupini slikarjev je prvo nagrado prejel Zoran Mušič, drugo Albert Sirk, tretjo pa Ivan Kos.
Potovalno nagrado je v znak priznanja za uspešno umetniško delovanje prejel
Karel Jirak. V skupini igralcev je potovalno nagrado prejel režiser Jože Kovič.
Prvo nagrado med igralci je prejela Elvira Kralj, drugo Pavle Kovič in tretjo Rado
Nakrst.22 Namen Umetnostnega tedna, da poživi umetniško produkcijo v Mari-
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"Ustanovitev Umetniškega kluba v Mariboru", Jutro 16, 6. 4. 1935, št. 81, 3.
"Otvoritev I. Umetnostnega tedna v Mariboru", Mariborski večernik Jutra 11, 22. 11. 1937, št. 266, 2.
"Naši pisatelji in pesniki so brali svoja dela", Mariborski večernik Jutra 11, 25. 11. 1937, št. 269, 2.
"Zaključek I. Umetnostnega tedna", Mariborski večernik Jutra, leto 11, 29. 11. 1937, št. 272, 2.
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boru in zanimanje za slovensko umetnost, je popolnoma uspel. O tem lahko
sklepamo iz dejstva, da so se številni umetniki odzvali vabilu Umetniškega
kluba z umetniško kvalitetnimi deli in da so Mariborčani z izdatnimi prispevki
podprli umetniška prizadevanja.
Banovina in mariborska mestna občina sta s primernim prispevkom omogočila realizacijo I. Umetnostnega tedna. V dnevih Umetnostnega tedna je bil
Maribor prava slovenska umetnostna prestolnica. Ob tem pa velja poudariti še,
da je mariborska občina spodbujala leposlovje tudi tako, da je že leta 1936 ustanovila Slomškovo nagrado, namenjeno mariborskim literarnim ustvarjalcem.
Umetnostni klub pa je pripravil tudi več literarnih večerov.23 Tako so 8.
februarja 1937 v dvorani Ljudske univerze nastopili Anton Ingolič, Milan Kajč,
Jože Kerenčič, Ruža Lucija Petelin in Zmago Švajger. Naslednje leto sta v Mariboru gostovala češka književnika, pesnik Jožef Hora in pisatelj Karel Novy. To
je bil hkrati tudi prvi češki literarni večer v Mariboru. V prostorih Ljudske univerze so pripravili Župančičev večer. Maribor je z govorom literarnega zgodovinarja Antona Slodnjaka in ob recitacijah Župančičevih pesmi dostojno proslavil pesnikovo 60-letnico. V maju istega leta so se mariborskemu občinstvu
predstavili zastopniki moderne slovenske literature: Anton Ingolič, Milan Kajč,
Miško Kranjec in Branko Rudolf. Literarni večeri, ki jih je pripravljala Ljudska
univerza, so bili za Maribor pravo doživetje. Nabito polne dvorane so bile najbolj nazoren dokaz.24
Umetniški klub je gostoval tudi izven Maribora. Tako so se predstavili na
večeru sodobne slovenske proze v Rogaški Slatini, kjer so nastopili Anton Ingolič, Miško Kranjec, Albin Podjavoršek, Ivan Potrč in Franjo Roš.25 Literarni večer
pa so pripravili tudi v Slovenj Gradcu.
Eden najodmevnejših literarnih večerov v obdobju delovanja Umetnostnega kluba je bilo gostovanje hrvaških književnikov v Mariboru v času III.
Umetnostnega tedna, ki je potekal v času od 5. do 11. maja 1940.26 V povsem
polnem Narodnem gledališču so pred navdušeno množico nastopili Vladimir
Nazor, Tin Ujević in drugi.27
Zanimivo je, da so bili literarni stiki med Mariborom in Ljubljano precej
šibki.
Leta 1938 je začela izhajati revija Obzorja, ki je pod uredništvom Vladimirja
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"8. II. je literarni večer", Mariborski večernik Jutra 11, 6. 2. 1937, št. 29, 2.
"Moderna slovenska literatura v živi besedi", Mariborski večernik Jutra 12, 7. 5. 1938, št. 103, 3.
"Umetniški klub v Mariboru", Jutro 19, 11. 11. 1938, št. 262, 4.
Pokrajinski arhiv Maribor (PAM), fond Mestne občine Maribor (MOM), št. škatle 474, št. spisa 4443.
Dopis Umetniškega kluba v Mariboru Mestni občini Maribor, Maribor, 8. 3. 1940.
"III. Umetnostni teden v Mariboru", Večernik 14, 11. 5. 1940, št. 106, 6.
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Kralja in Ivana Dornika kmalu postala pomembna slovenska kulturna publikacija.28 V reviji so objavljali literati iz severovzhodne Slovenije. Tako zasledimo
objave Antona Ingoliča, Miška Kranjca, Ivana Potrča, Jožeta Kerenčiča, Toneta
Čufarja, Branka Rudolfa, Antona Slodnjaka in drugih.
Revija Obzorja je zelo jasno odsevala stanje kulture v mestu. To je bil hkrati
tudi čas, ko si je ob že uveljavljeni znanstveni reviji Časopis za zgodovino in
narodopisje pot v širši slovenski in jugoslovanski prostor utirala tudi kulturna
dejavnost Maribora in širše okolice.
Potrebno je omeniti tudi glasilo Naš dom, ki je izhajalo že od začetka 20.
stoletja in je bilo namenjeno predvsem katoliški ljudski prosveti. V zadnjem
letniku 1939/1940 se je preoblikovala v pretežno slovstveno publikacijo, pri
kateri so sodelovali Franc Sušnik in France Filipič kot urednika, Ivan Dornik,
Vida Taufer, Ludvik Zorzut, Fran Ksaver Meško ter Milan Kajč.
Omeniti še velja, da je v letu 1938 Umetniški klub začel z akcijo ustanovitve
narodne galerije v Mariboru in novega mariborskega gledališča.29

* * *
Literarne prireditve so organizirali tudi v različnih mariborskih društvih, npr.
društvi primorskih Slovencev Jadran in Nanos. Ob slavnostnih akademijah so
pripravili tudi recitale primorskih pesnikov – ob 15-letnici delovanja društva
leta 1934 je Elvira Kralj recitirala Gradnikove pesmi.30 Pa tudi sicer je društvo
večkrat pripravilo literarne večere primorskih pesnikov in pisateljev, npr. večer
Alojza Gradnika, Simona Gregorčiča ali predavanje o Srečku Kosovelu.31
Tudi delavski prosvetni društvi Svoboda – Vzajemnost sta delovali na kulturnem področju in pripravili več recitacij. Tedensko so prirejali predavanja na
različne teme, npr. o Dostojevskem in Tolstoju. Predavanja so običajno popestrili z nastopi pevcev, godbenikov, recitatorjev in gledaliških igralcev.32
Središče prosvetnega delovanja v mestu je v obravnavanem obdobju predstavljala Ljudska univerza, ki je v mestu delovala od leta 1922. Njen namen je
bil med vsemi sloji širiti splošno izobrazbo z brezplačnimi predavanji, tečaji, z
javnimi literarnimi prireditvami, s poučnimi ekskurzijami ter s tiskom in knji-
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"Izšla so 'Obzorja'", Mariborski večernik Jutra 12, 28. 4. 1938, št. 95, 2.
"Izredni občni zbor Umetniškega kluba", Mariborski večernik Jutra 12, 26. 9. 1938, št. 217, 2.
Mariborski večernik Jutra 8, 25. 8. 1934, št. 192, 2; Mariborski večernik Jutra 8, 3. 9. 1934, št. 199, 2.
Mariborski večernik Jutra 9, 1. 3. 1935, št. 50, 2.
Potočnik, Kulturno dogajanje v Mariboru v letih 1918–1941, 303.
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žnicami.33 Poslušalci so lahko prisluhnili literarnim predavanjem, npr. o Otonu
Župančiču in Ivanu Cankarju, ki so bila povezana z recitacijami igralca Milana
Skrbinška. V enem od naslednjih predavanj pa so se poslušalci lahko seznanili
tudi z moderno liriko in rusko literaturo.34 V Ljudski univerzi so bili prav tako
pogosti literarni večeri. Marca 1931 se je mariborskemu občinstvu predstavil
ljubljanski Pen klub, ki je združeval pristaše najrazličnejših slovstvenih smeri.
Zasedena dvorana kina Apolo jih je sprejela z navdušenjem in priznanjem.35
Zelo odmeven je bil nastop književnikov iz Ljubljane ob obletnici smrti Franceta Prešerna leta 1935. Mariborski večernik Jutra je tedaj zapisal:
Dr. Alojz Gradnik je prvi recitiral nekaj svojih pesniških umotvorov, Miško Kranjec je čital poglavje iz 'Težakov'. Pavel Golia je z vnešeno retoriko podajal svojo
'Marijo v polju', 'Na bojišče', 'Procesijo'. Dr. Alojz Kraigher je s 'Smrtjo Kriste Albe',
odlomkom iz še nenatisnjenega romana, segel s slikovito besedo v erotično
življenje. Fran Albrecht pa je s čustveno besedo recitiral nekaj svojih pesmi.36

50-letnico rojstva pesnika Otona Župančiča so zaznamovali s predavanjem
Janka Glazerja, ki je spregovoril o svojem pesništvu.
Na različnih področjih pa je delovala tudi Prosvetna zveza, ki je prav tako
pripomogla k še bolj pestremu kulturnemu utripu mesta in širše okolice, in
sicer zlasti z organizacijo literarnih predavanj, manj pa z organiziranjem literarnih večerov.
Na področju literarnega delovanja pa je pomembno vlogo v medvojnem
obdobju odigrala Zveza kulturnih društev, ki je prav tako organizirala več predavanj o literaturi in tudi literarne večere.37

* * *
Na področju literarnega delovanja pa ne smemo pozabiti tudi na društva pripadnikov drugih narodov. Tako so Nemci v Mariboru, ki so bili organizirani v
nemških društvih, v društvenih prostorih v Strossmayerjevi ul. 6 organizira-
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Bruno Hartman, "Ljudska univerza v Mariboru 1922–1941 (tudi na Studencih in na Ptuju)", Časopis
za zgodovino in narodopisje 66=NV 29 (1995), št. 1, 76.
Ljudska univerza je imela predavanja v mali kazinski dvorani, v kateri sta bili sicer čitalnica in izposojevalnica Študijske knjižnice, ki se je vselila v prostore v 1. nadstropju nekdanje kazinske stavbe na
Slomškovem trgu leta 1921.
"Mladi Pen v Mariboru", Slovenec 59, 8. 3. 1931, št. 55, 7.
"Literarni večer v Ljudski univerzi", Mariborski večernik Jutra 9, 5. 2. 1935, št. 29, 3.
"Jubilejni občni zbor Zveze kulturnih društev v Mariboru", Mariborski večernik Jutra 9, 12. 8. 1935, št.
181, 3.
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li literarne večere in seveda tudi predavanja o pomembnih nemških literatih.
Tako je bilo 24. januarja 1932 predavanje ob 100-letnici Goethejeve smrti. Dr.
Zilchert iz Prage je predaval o Goetheju in nemški kulturi.
Ob zaključku sezone 1933 so v Maribor povabili pesnika in pisatelja Maxa
Mella. V Zadružni gospodarski banki je bral iz svojih del. Tudi v naslednjih letih
so pripravili več literarnih večerov, npr. leta 1934 je bila v evangelijski dvorani
slavnost, posvečena Schillerju. V obravnavanem obdobju ni podatkov o tem, da
bi v Mariboru deloval pomembnejši nemški literat.38
Odmevne kulturne prireditve so pripravili tudi pripadniki češke skupnosti
v Mariboru.
Veliko bolj so v smeri literarnih dogodkov delovali pripadniki hrvaške skupnosti v Mariboru, ki je bila organizirana v Hrvatsko kulturno društvo. Zelo
odmeven literarni dogodek so pripravili ob 100-letnici pesnika Branka Radičevića.39
Od leta 1934 je v Mariboru delovalo tudi društvo Jugoslovansko-bolgarska
liga. Leta 1936 so organizirali več prireditev v okviru bolgarskega tedna. Predstavili so se bolgarski umetniki, sledilo pa je tudi predavanje zgodovinarja in
publicista Jana Šedivżja o novejši bolgarski književnosti.40
Zanimivo in vsestransko pa je bilo delovanje Ruske matice. Okrog sto
ruskih emigrantov, ki so že več let živeli v Mariboru, je med drugim skrbelo tudi
za boljše poznavanje ruske književnosti v mestu.41 Pravi kulturni užitek v Mariboru je predstavljal tradicionalni "ruski večer", ki je nudil priložnost, da se Mariborčani seznanijo tudi z izredno bogato rusko literaturo. Leta 1937 so počastili
100-letnico Puškinove smrti z nedeljsko akademijo v Ljudski univerzi.42
Vsa društva pripadnikov drugih narodov v Mariboru so imela tudi bogate
knjižnice, kjer so si lahko knjige izposojali tudi Slovenci.
Pomembno vlogo na področju literarnega delovanja v mestu sta imeli tudi
društvi prijateljev francoske in angleške kulture.

Zaključek
V obdobju med svetovnima vojnama so v Mariboru nastale nove možnosti tudi
za slovensko leposlovje. V mestu je v tem obdobju ustvarjalo več slovenskih
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Potočnik, Kulturno dogajanje v Mariboru v letih 1918–1941, 334–336 .
"Mariborskim Srbohrvatom", Tabor 7, 2. 2. 1926, št. 26, 3.
PAM, MOM, št. škatle 416, št. spisa 18825. Jugoslovansko-bolgarska liga v Mariboru pismo Mestnemu
poglavarstvu v Mariboru, Maribor 7. 1. 1936.
"Ruska Matica v Mariboru", Mariborski večernik Jutra 9, 7. 5. 1935, št. 103, 3.
"Puškinova proslava v Ruski matici", Mariborski večernik Jutra 11, 1. 2. 1937, št. 25, 4.
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književnikov. Literarno ledino je po prvi svetovni vojni zaoral pesnik Janko Glazer z dvema pesniškima zbirkama. Rudolf Maister-Vojanov se je s Kitico mojih
uvrstil med vidnejše predstavnike slovenske poezije. Maister je kot kulturni
mecen nekaj časa vzdrževal literarni salon. Duha kraja sta v svoje pesmi zajemala primorska emigranta Janko Samec in Ludvik Zorzut. Med pripovedniki naj
omenim Iva Šorlija in Josipa Kostanjevca, med dramatiki pa Maksa Šnuderla.
Iz katoliškega tabora je izhajal Stanko Majcen, med levo usmerjenimi književniki pa sta se uveljavila Rudolf Golouh in Ivan Potrč. Razen teh so iz dijaških
vrst izšli Bratko Kreft, Miško Kranjec, Anton Ingolič, Edvard Kocbek in drugi.
Prvi poskus izdaje literarne revije v Mariboru po letu 1918 je oznanjalo Zrnje,
ki je služilo gledališču. Temu je sledila Piramida in nato leta 1938 Obzorja. Ob
Časopisu za zgodovino in narodopisje so Obzorja odsevala dozorevanje slovenske kulture v mestu. Literarne prireditve so organizirali v Narodnem gledališču,
Ljudski univerzi, Umetniškem klubu in v različnih mariborskih društvih.

Dragan Potočnik
LITERARY CREATIVITY IN MARIBOR BETWEEN 1918 AND 1941

SUMMARY
Sociopolitical changes after the first world war fundamentally affected
Maribor's cultural development. The border town Maribor lost its former economic and infrastructural position in the new country, the Kingdom of Serbs,
Croats and Slovenes. The population's ethnic structure and the social structure
of the urban population changed. The German population had moved away
and the city became inhabited by new immigrants, mostly from Primorska, partially from Koroška and Kranjska, and other regions of the new country.
After 1918 new possibilities emerged in Slovenian literature. The events
that influenced the literature after the first world war were general and particular. The general events influencing the literature dated from the first world war.
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The wounds caused by one of the most disastrous wars at the time were popular topics of the literature. Additionally, literary themes were influenced by economic and social changes caused by the end of the first world war The 1920s
were thus dominated by expressionism, while the 1930s by social realism.
There were many Slovenian authors writing during the period between the
two world wars in Maribor. The most prominent literary figure after the first
world war was the poet Janko Glazer with his collections of poems Pohorske
poti and Čas kovač. Rudolf Maister-Vojanov was also one of the more prominent authors of Slovene poetry with Kitica mojih. As a cultural patron, Maister
held a literary salon for a while. The spirit of the place was captured in poems
by Janko Samec and Ludvik Zorzut, who were immigrants from Primorje. Ivo
Šorli and Josip Kostanjevec were significant among storytellers, while Makso
Šnuderl among dramatists. Among the left authors emerged Rudolf Golouh
and Ivan Potrč. Christianity influenced Stanko Majcen's work.
In addition to these authors, there were Bratko Kreft, Miško Kranjec, Anton
Ingolič, Edvard Kocbek, and others, who started their literary activity as students. The first attempt at publishing a literary magazine was the magazine
Zrnje, which was mainly devoted to the theatre. It was followed by Piramida,
and later by Obzorja in 1938. Together with the historical journal Časopis za
zgodovino in narodopisje, Obzorja reflected the maturation of Slovene culture
in the city. The Maribor public thus took got familiar with literature at literary
soirees organized by the People's University, the Art Club, the National Theatre,
and various Maribor societies.
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UDK 39:94(497.4Maribor)"1918/1941"
1.01 Izvirni znanstveni članek

Bivalni razpon Mariborčanov
v obdobju med obema vojnama
ali
– Kje se umiješ, kam greš spat?
Jerneja Ferlež
Dr., bibliotekarka, etnologinja
Univerza v Mariboru, Univerzitetna knjižnica Maribor
Gospejna 10, SI – 2000 Maribor
e-pošta: jerneja.ferlez@um.si

Izvleček:

Prispevek se osredotoča na prikaz raznolikosti bivalnih okoliščin Mariborčanov
v obdobju med obema svetovnima vojnama. Predstavi podedovani in
novozgrajeni bivalni fond mesta tega časa ter njegov družbeni kontekst, nato
pa skozi primere konkretnih bivalnih okolij in praks posameznikov iz različnih
družbenih slojev prikaže pestrost načinov prebivanja prebivalcev Maribora v
dvajsetih in tridesetih letih 20. stoletja. Poseben poudarek je namenjen pogojem
za zadovoljevanje dveh osnovnih človekovih potreb – spanja in vzdrževanja
osebne higiene. Ob drugih vrstah virov – različnih arhivskih, publicističnih in
slikovnih virih – so za prispevek kot pomemben vir uporabljeni tudi zaplembni
zapisniki, ki so nastali ob zaplembah premoženja kmalu po drugi svetovni vojni.

Ključne besede:

bivalna kultura, družbena slojevitost, spanje, umivanje, Maribor, obdobje med
obema vojnama, zaplembni zapisniki

Studia Historica Slovenica
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 14 (2014), št. 2–3, str. 435–456, 35 cit., 5 slik
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški)

435

J. Ferlež: Bivalni razpon Mariborčanov v obdobju med obema ...

Uvod
Vsako urbano okolje je tudi bivalno okolje. Glavnina grajenega okolja vsakega
mesta tvori prav njen bivalni fond, ta pa vedno obsega določen razpon – od
bivališč izredno visokega standarda do zasilnih bivališč, z običajno glavnino
nekje na sredi. Razpon je odvisen od mnogih dejavnikov, vsekakor pa je neizbežno vpet v socialni kontekst svojega prostora in časa.
Z vidika razumevanja konteksta bivalne kulture Mariborčanov med obema
svetovnima vojnama sta izredno pomembna vsaj dva dejavnika: (1) stanovanjski fond, s katerim je mesto vstopilo v to obdobje, in njegovo dopolnjevanje v tem času – to je namreč fizični okvir prebivanja, za katerega vemo, da
pomembno opredeljuje načine prebivanja, saj se ljudje na okolje odzivamo
tako s prilagajanjem obstoječemu stanju kot z ambicijo po prilagajanju okolja
svojim potrebam1 – ter (2) širši družbeni in posledično z bivalno kulturo povezan družbeni okvir življenja mesta.
Maribor je v obdobje med obema vojnama vstopil z relativno pisanim stanovanjskim fondom, ki bi ga zaradi preglednosti lahko razdelili v tri večje skupine:
• Najstarejši del tega fonda so tvorila stanovanja v starem, nekoč z obzidjem ograjenim mestom: od prostornih in udobnih stanovanj v nadstropjih starih obrtniških in trgovskih hiš do manjših in manj prestižnih bivalnih enot v uličnih poslopjih in dvoriščnih traktih. Slednja so
bila namenjena tako prebivanju najemnikov kot prebivanju poslov,
pomočnikov in vajencev pri svojih delodajalcih.
• Sledila so takrat že precej številna in razmeroma velika in udobna
separatna stanovanja v najemniških hišah v mestnih karejih severno
in severovzhodno od starega mesta, ki so rasli od druge polovice 19.
stoletja, zlasti proti koncu 19. stoletja in deloma v začetku 20. stoletja,
ter njihove nekoliko manjše in manj prestižne različice v najemniških
hišah v drugih delih mesta, tudi na desnem bregu.
• Najprestižnejša in tudi najprostornejša stanovanja v vilah v vilnih četrtih Maribora še severneje nad prej omenjenimi kareji najemniških hiš
in v severozahodnem delu mesta. Gre za stanovanjski fond, ki je nastajal večinoma v zadnjem desetletju 19. in v prvem desetletju 20. stoletja.
Družbeni kontekst bi bilo mogoče povzeti v naslednje okoliščine mesta
med obema vojnama:

1

Jerneja Ferlež, Stanovati v Mariboru: etnološki oris (Maribor, 2009), 290–291 (dalje: Ferlež, Stanovati
v Mariboru).
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s prememba demografske oz. socialne in nacionalne strukture prebivalstva Maribora po koncu prve svetovne vojne, ki je posledično vplivala tudi na povečano mobilnost stanovalcev znotraj takrat obstoječega stanovanjskega fonda;
normativne okoliščine, zlasti uvedba in ukinitev stanovanjske zaščite,
pa tudi delna rekvizicija stanovanj takoj po prvi svetovni vojni;
rast prebivalstva Maribora v obdobju med obema vojnama spričo industrializacije mesta in posledično naraščajoča stanovanjska stiska;
kot širša okoliščina je na mesto in njegovo stanovanjsko problematiko
vplivala tudi splošna gospodarska kriza ob koncu dvajsetih in v začetku
tridesetih let 20. stoletja.

Kontekst in stanje raznolikosti
Razslojenost je značilnost vseh družbenih okolij. Gmotne okoliščine življenja
posameznikov ali zaključenih skupin so njen neposreden kazalec – načini
oblačenja, prehranjevanja, še bolj pa okoliščine prebivanja so tako rekoč neposredna posledica položaja posameznika na lestvici družbene razslojenosti.
Razen tega so, vsaj pri tistih, ki se uvrščajo v zgornji del lestvice, povezane tudi s
simbolnim izkazovanjem statusa.
Maribor je po zaključku prve svetovne vojne doživel demografski pretres,
saj se je pomembno spremenila nacionalna struktura, s tem pa se je delno prerazporedilo tudi razmerje gospodarske moči in vpliva. Če sta se politični vpliv
in demografska podoba mesta, ki je pred prvo svetovno vojno živelo v prevladi Mariborčanov, ki so pripadali nemškim krogom, zdaj bistveno spremenila,
je dokajšen del kapitala in gospodarske moči še vedno ostajal v domeni tistih
nemških podjetnikov, ki so ostali v mestu.2 Ob njih so se v obdobju med obema
vojnama vse bolj uveljavljali slovenski podjetniki.
Število prebivalstva je naraščalo – leta 1921 na dobrih trideset, leta 1931
pa na dobrih triintrideset tisoč prebivalcev.3 Zaradi ugodne lege v novi državi
se je razmeroma hitro razvijala industrija, ta pa je v mestu povečevala število
predstavnikov delavstva. Spreminjala se je tudi nacionalna podoba – v mesto
so se priseljevali priseljenci iz mariborskega zaledja, Primorci, pa tudi priseljenci z juga nove jugoslovanske države.4 Nemci so mesto v večjem številu zapu-

2

3

4

Žarko Lazarevič, "Nemci in mariborsko gospodarstvo," v: Nemci in Maribor: stoletje preobratov:
1846–1946, ur. Jerneja Ferlež (Maribor, 2012), 87–89.
Jerneja Ferlež, "Prebivalstvo Maribora 1848–1991," Studia Historica Slovenica 2, št. 1 (2002), 98 (dalje:
Ferlež, "Prebivalstvo Maribora 1848–1991").
Ferlež, "Prebivalstvo Maribora 1848–1991", 112–114.
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ščali kmalu po koncu prve svetovne vojne, izseljevanje pa se je nadaljevalo tudi
pozneje v obdobju med obema vojnama.5 Spreminjajoče se gospodarske in
demografske okoliščine so šle vštric z bistvenimi spremembami v upravi in v
širšem političnem kontekstu časa, ko se je mesto znašlo na geografskem robu
nove državne tvorbe.
Vse omenjene okoliščine so seveda pomembno vplivale na bivalne okoliščine starih in na novo priseljenih meščanov.
Takoj po vojni je stanovanjsko problematiko zaznamovala t. i. rekvizicija
stanovanj. Ob hitri spremembi političnega konteksta je v razmeroma kratkem
času veliko stanovanj ostalo praznih, še več je bilo takih, ki so bila v luči novega
razmerja moči prevelika za svoje stanovalce in lastnike ali neustrezno porazdeljena. To novo nesorazmerje so poskušale nove oblasti takoj po vojni uravnati z
uredbo o rekviziciji stanovanj, ki je bila za Maribor izdana 20. decembra 1918.6
Za bivalno razporeditev je bila pomembna tudi t. i. stanovanjska zaščita, ki je
bila uvedena decembra 1918 in je veljala do maja 1928. Lastnikom stanovanj
je do poznih dvajsetih let narekovala zadrževanje zviševanja najemnin in s tem
razmeroma močno vplivala na to, kdo je naseljeval udobna separatna najemniška stanovanja – tista, ki jim danes rečemo meščanska stanovanja. Še bolj pa
je premike stanovalcev znotraj obstoječega stanovanjskega fonda povzročila
ukinitev stanovanjske zaščite leta 1928, ki je, združena z novimi okoliščinami,
ki jih je prinašala splošna gospodarska kriza, povzročila pravi val stanovanjske
bede z množičnim skrajnim ukrepom – z deložacijami.7 Veliko meščanov se je
znašlo tako na eksistencialnem kot seveda tudi na bivalnem dnu. Drugi del je
medtem udobno zasedal vrh eksistencialne in bivalne lestvice. Razpon se je, kot
se v obdobjih kriz praviloma dogaja, povečeval in postajal vedno bolj očiten.
Dopolnjeval in spreminjal pa se je seveda tudi stanovanjski fond mesta,
ki je povečal že obstoječi mestni stanovanjski fond. Med obema vojnama se je
nadaljevala gradnja najemniških hiš – povečini trinadstropnic z večjim številom separatnih stanovanj. Te so gradili v karejih severno nad starim mestom,
večkrat že kot plombe med prej zgrajene najemniške hiše, včasih tudi na drugih koncih mesta. Gradenj so se ob posameznikih kot investitorjih lotevala tudi
podjetja (banke, železnica …), pa tudi mestna občina. Ta je spričo naraščajoče
stanovanjske stiske meščanov sprožila gradnjo velikega sklopa najemniških hiš
v Smetanovi in Prežihovi ulici ter še nekaterih drugih posamičnih hiš v mestu,
gradnjo sklopa preprostih stanovanjskih hiš v Pregljevi, kolonije vrstnih hiš v

5

6

7

Jerneja Kosi, Janez Cvirn, "Nemški begunci v Avstriji," v: Nemci in Maribor: stoletje preobratov: 1846–
1946, ur. Jerneja Ferlež (Maribor, 2012), 62; Ferlež, "Prebivalstvo Maribora 1848–1991", 112.
France Kresal, "Stanovanjska zaščita po prvi svetovni vojni v Sloveniji", Arhivi 28, št. 2 (2005): 167–
168.
Ferlež, Stanovati v Mariboru, 256–264.
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Najemniške hiše, ki jih je v Smetanovi ulici v času velike stanovanjske stiske zgradila mestna občina
(PAM, fond Zavod za urbanizem Maribor 17. stoletje – 1989, TE 3/74, foto: Anton Vončina)

Magdalenskem predmestju, z določenimi ukrepi pa je spodbujala tudi individualno gradnjo. Z odkupom zemljišč ob Stritarjevi in Betnavski ter ob Vrbanski je
omogočila ugodno individualno gradnjo družinskih hiš.8 Prav gradnja družinskih hiš tako na levem kot na desnem bregu Drave – v individualni ali od občine
podprti pobudi – je pomemben dejavnik večanja stanovanjskega fonda mesta
med obema vojnama. Zlasti na desnem bregu Drave je bila ta dokaj stihijska,9
medtem ko je na levem bregu potekala v smislu urbanistične zasnove mesta
bolj organizirano. Tak primer so družinske hiše, pravzaprav preprostejše vile, ki
so ob občinski podpori zrasle v severozahodnem delu mesta – npr. v Medvedovi in Rosinovi ulici ter na Vrbanski cesti.
Omeniti pa je seveda treba tudi v tem obdobju pogost pojav bivališč, v katerih
so živeli pripadniki nižjih slojev: od barakarskih in vagonarskih naselij – najbolj
znano je bilo tisto na Dajnkovi, ki so ga zaradi nemogočih bivalnih razmer dobesedno ukinili leta 1938, obstajalo pa je še več drugih podobnih – pa vse do pojava zasilnih bivališč, ki prvotno sploh niso bila namenjena prebivanju. Pripadniki
delavstva ali meščani brez zaposlitve so v skrajnih primerih prebivali v zapuščenih pralnicah, hlevih ali celo v gozdnih zaklonih, zapuščenih kleteh in celo pod

8
9

Prav tam, str.172–174.
Jelka Pirkovič-Kocbek, Izgradnja sodobnega Maribora (Ljubljana, 1982), 12.
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mostom. Posamezniki, podjetja in mesto so se reševanja te pereče problematike
lotevali z gradnjami večstanovanjskih hiš, ki so sicer nudile zgolj stanovanja pod
predpisanim bivalnim minimumom (npr. hiše v Pregljevi ali Delavski ulici), a so
bile še vedno bistveno boljše od tistih, ki so vladale v povsem stihijsko nastalih
barakarskih naseljih. Med obema vojnama pa sta bili zgrajeni tudi dve večji delavski koloniji: 1927/1928 t. i. Vurnikova kolonija kot občinska pobuda10 in leta
1937 t. i. Hutterjeva kolonija kot pobuda tekstilnega industrialca Josipa Hutterja.
Konec obdobja med obema vojnama pa je v smislu stanovanjske gradnje zaznamovala tudi gradnja Hutterjevega bloka v središču mesta, ki je bila daleč največja,
pa tudi najsodobnejša stanovanjska gradnja v mestu dotlej.11
Povzetek raznolikosti stanovanjskega fonda Maribora med obema vojnama in s tem tudi raznolikosti prebivanja Mariborčanov v tem času lahko torej
povzamemo takole:
Tisti z vrha lestvice so prebivali v najprestižnejših vilah s konca 19. in začetka 20. stoletja (lahko pa tudi v inačicah iz obdobja med obema vojnama), nekateri pa tudi v prestižnejših stanovanjih hiš starega mesta ali najemniških hiš.
Tisti, ki so spadali v srednji ali srednji zgornji del lestvice, so v času med
obema vojnama prebivali bodisi v stanovanjih hiš v starem delu mesta bodisi v udobnih in razmeroma prostornih stanovanjih najemniških hiš različnih
starosti. Nekateri so naseljevali tudi enostavnejše različice družinskih hiš, ki so
zrasle med obema vojnama. Njihov bivalni nivo se je sicer razlikoval v tehničnih detajlih, zlasti glede kopalnic in stranišč, v kontekstu vsega bivalnega fonda
mesta pa so bila njihova bivalna okolja razmeroma enovita.
Ljudje z nižjih delov družbene in bivalne lestvice so živeli v najpreprostejših
družinskih hišah (izjemoma kot lastniki, pogosteje kot najemniki ali podnajemniki), v stanovanjih delavskih kolonij, v preprostejših stanovanjih najemniških hiš ali kot najemniki v enoceličnih stanovanjskih enotah, t. i. štedilniških
sobah. Posli, vajenci in pomočniki so prebivali v skromnih sobicah praviloma
prostornih bivališč svojih delodajalcev.
Najnižje na lestvici so bili tisti, ki so prebivali v barakarskih in vagonarskih
naseljih, v zasilnih bivališčih v nekdanjih vojašnicah ali drugih prirejenih bivališčih ter v provizoričnih bivališčih, kot so opuščene pralnice, hlevi, kleti, v skrajnem primeru celo gozdni zakloni ali prostor pod mostom.
Nekateri Mariborčani, ki so ostali povsem brez bivališč, so živeli v izrazito "natrpani" stanovanjski skupnosti s sorodniki, znanci ali sodelavci, ki so jih
začasno vzeli pod svojo streho v že tako sila okrnjenih bivalnih okoliščinah, v
katerih so živeli sami.
10
11

Ferlež, Stanovati v Mariboru, 169–178.
Jerneja Ferlež, Josip Hutter in bivalna kultura Maribora (Maribor, 2008), 51, 63 (dalje: Ferlež, Josip
Hutter in bivalna kultura Maribora).

440

S tudia
H istorica
S lovenica

Primeri bivalne raznolikosti
Bivalne razmere je mogoče najbolj nazorno izrisati z njihovim konkretnim
opisom. Ker so razpoložljivi viri zanje za obdobje med obema vojnama zelo
raznoliki, so taki tudi opisi. Nekaj jih temelji na ustnih, nekaj na različnih pisnih
virih – prošnjah za stanovanja, publicističnih zapisih ali arhivskih dokumentih
iz gradbene dokumentacije. Kot pomemben vir za ta prispevek pa izpostavljam
opise iz zaplembnih zapisnikov – vira, ki je nastajal v okoliščinah kmalu po
koncu druge svetovne vojne in je zaradi narave nastanka pogosto zelo natančno popisoval najrazličnejše zaplenjeno premoženje, med drugim tudi bivalna
okolja. Kljub nastanku po koncu druge vojne vir govori predvsem o bivalnih
okoliščinah posameznikov med obema vojnama, le da gre včasih za že nekoliko okrnjen ali z novo uporabo spremenjen bivalni milje. Upoštevajoč to dejstvo, je zaplembne zapisnike brez dvoma mogoče razumeti kot vir, ki opisuje
bivalno kulturo Mariborčanov v obdobju med obema svetovnima vojnama.

Tovarniški ravnatelj – enonadstropna vila v Tomšičevi ulici12
Bivalno okolje tovarniškega ravnatelja in njegove žene je tvorilo štirisobno stanovanje v vili v Tomšičevi ulici, torej v mirnem in urejenem predelu severno nad
starim mestom in območjem karejev nad njim nastalega novejšega dela mesta.
Zakonca sta enonadstropno vilo v Tomšičevi ulici zgradila leta 1936. Poimenovala sta jo po lastnici, in sicer vila Mara. Obdajal jo je večji zelenjavno-sadni vrt.
V pritličju in v prvem nadstropju vile sta bili dve identični štirisobni stanovanji.
Zakonca, s katerima je živela tudi bolna ženina nečakinja, sta prebivala v stanovanju v prvem nadstropju. Obsegalo je štiri sobe, predsobo, kuhinjo, shrambo,
kopalnico, izplakovalno stranišče ter manjšo sobico za služkinjo tik ob kuhinji.
Zaplembni zapisnik natančno opisuje tudi zaplenjeno notranjo opremo, zato
vemo, da je bilo tovarnarjevo stanovanje opremljeno s kvalitetnim kuhinjskim
in sobnim pohištvom in mnogimi drobnimi predmeti za udobno prebivanje.13
Vila je imela še bivalne prostore za posle – v kletni sobi je prebival šofer in
hišni sluga, služkinja pa je spala v kabinetu v delodajalčevem stanovanju.

12
13

Pokrajinski arhiv Maribor (PAM), fond Okrajno sodišče Maribor 1945–1969, AŠ 240/665/46.
Kot primer navajam natančen opis kuhinjske opreme, navedene v zaplembnem zapisniku: kuhinja:
kuhinjska kredenca s štirimi steklenimi vrati, belo pleskana, v njej pa – porcelanasta, emajlirana in
aluminijasta posoda, kozarci, svečnika, steklenici, pladnji, budilka, aparat za stiskanje krompirja,
emajlirane pokrovke, ribežna, sito, pribor in mlinček za kavo; petkilogramska kuhinjska tehtnica z
utežmi; belo pleskani kuhinjska miza iz mehkega lesa in stenska polica, trije stoli in obešalnik, vzidan
bojler; zidan štedilnik z oblogo iz ploščic.
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Vila tekstilnega industrialca ob Mestnem parku Maribor – primer bivalnega okolja družine poslovno
zelo uspešnega Mariborčana (Zasebni arhiv Josipa Hutterja ml.)

Tekstilni industrialec – vila ob Mestnem parku Maribor14
Tekstilni industrialec je s petčlansko družino prebival ob Mestnem parku Maribor – v tridesetih letih 20. stoletja urejeni enonadstropni vili, ki jo je obdajal
velik urejen vrt. V njej so bili družini na voljo pritličje z dvema sobama, kuhinjo,
jedilnico, shrambo, sobo za pripravo hrane, dve sobi, cvetličnjak, veža z umivalnikom in stranišče, v nadstropju pa – za otroke tri sobe, igralnica, kopalnica in stranišče ter za starše spalnica, garderoba, kopalnica in stranišče. Bivalni
prostori za posle so bili na podstrešju – kuharica in sobarica sta prenočevali v
skupni sobici, vrtnar pa v drugi.

Arhitekt – vila v današnji Mladinski ulici15
Arhitekt je z družino, ki je štela sedem otrok, prebival v nadstropni vili, ki jo je
tudi sam projektiral in je bila dograjena do leta 1911. Vila z dvema stopniščema
14

15

Ferlež, Josip Hutter in bivalna kultura Maribora, 31–41; PAM, fond Okrajno sodišče Maribor 1945–
1969, AŠ 240, 672/46; PAM, fond Uprava za gradnjo in regulacije, MA/628.
Jelka Pirkovič, "Fritz Friedriger in mariborske stavbne zadeve," v: Fritz Friedriger in Maribor 1894–
1920 (Maribor, 1999), 8; Rok Golob, Peter Cafuta, "Onemogočeni mariborski arhitekt Fritz Friedriger,"
v: Fritz Friedriger in Maribor 1894–1920 (Maribor, 1999), 35–37; Ferlež, Stanovati v Mariboru, 154;
PAM, fond Uprava za gradnje in regulacijo 1840–1963, MA/826.
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– reprezentančnim in servisnim – je imela v pritličju osrednjo, zelo prostorno
bivalno vežo, salon s pomolom, jedilnico in verando, pa še kuhinjo, prostor za
pripravo hrane, sobo za goste in stranišče, v nadstropju pa tri spalnice (eno za
starše ter dve za otroke – eno za hčere in eno za sinove), garderobo in kopalnico ter sobico gospodinjske pomočnice. Vilo je obdajal velik parkovno urejen
vrt z okrasnim nasadom, igriščem in zidanim paviljonom.

Gimnazijski profesor – družinska vila na Vrbanski cesti16
Enonadstropna družinska vila na Vrbanski cesti je bila zgrajena leta 1928. V njej
je prebival gimnazijski profesor s petčlansko družino in sorodnico (gospodinjsko pomočnico), nekaj časa pa še s starimi starši. V pritličju so imeli vežo, predsobo, kuhinjo, shrambo, jedilnico, spalnico, sobo za gospodinjsko pomočnico
in stranišče, v nadstropju pa še tri sobe, kopalnico in še eno stranišče. Vilo je
obdajal velik urejen vrt.

Državni uradnik – stanovanje v najemniški hiši v Maistrovi ulici17
Tričlanska družina okrajnega glavarja je prebivala v najemniškem stanovanju
najemniške trinadstropnice, zgrajene leta 1897. Na voljo so jim bile tri sobe, kuhinja, shramba, predsoba, stranišče na štrbunk in soba za služkinjo. Njihovo stanovanje v hiši, zgrajeni pred ureditvijo mariborskega vodovoda, ni imelo kopalnice.

Obrtnica, vdova – stanovanje v dvonadstropni hiši v tedanji Marijini
ulici18
V času zaplembe je obrtniška vdova v stanovanju prebivala sama, a je po opisu
notranje opreme mogoče sklepati, da je v obdobju med obema vojnama v stanovanju živel še kdo – sploh, ker vemo, da je bila vdova. Njeno stanovanje v
večstanovanjski dvonadstropnici v središču mesta, v bližini Frančiškanske cerkve, je (po opisu v zaplembnem zapisniku sodeč) obsegalo kuhinjo, shrambo, sobo spalnico in kabinet. Stanovanje je bilo brez kopalnice, stranišče pa je
bilo očitno izven stanovanja. Zanimivo je, da je bila večina notranje opreme v
zaplembnem zapisniku opisana s pridevnikom "stara" ali "v slabem stanju".
16
17
18

Ferlež, Stanovati v Mariboru, 149.
Prav tam, 84–90.
PAM, fond Okrajno sodišče Maribor 1945–1969, AŠ 245/2506/46.
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Mesar – pritlična hiša v Stritarjevi ulici – v današnji ulici Pariške
komune19
Mesar je z družino prebival v pritlični predmestni hiši v Magdalenskem predmestju, v kateri je imel tudi svojo mesarijo. Mesarski lokal je bil v pritličju, kjer je
bilo še manjše stanovanje s sobo, kuhinjo in straniščem. Mesarjeva družina pa
je prebivala v stanovanju na bivalno urejenem podstrešju, ki je obsegalo vežo,
hodnik, sobo, kuhinjo in stranišče, ne pa tudi kopalnice. Na dvorišču so bili še
hlevi, svinjak, kurnik – pomembne pritikline mesarske hiše, pa tudi garaža,
drvarnica, hiška s pralnico in stanovanjem s sobo in kuhinjo ter sadovnjak.

Služkinja pri tovarnarju – sobica ob kuhinji v vili v Tomšičevi ulici20
Služkinja je prebivala v sobici ob kuhinji v stanovanju svojega delodajalca, torej
neposredno ob njem. Njena sobica je bila opremljena z najnujnejšo notranjo
opremo, imela je omaro za oblačila, nočno omarico in posteljo, pa tudi emajlirano umivalno skledo.

Gospodinjska pomočnica pri gimnazijskem profesorju – vila na
Vrbanski cesti21
Gospodinjska pomočnica, pravzaprav samska sorodnica družine gimnazijskega profesorja, je prebivala v sobici ob kuhinji v pritličju družinske vile. Oprema
sobice je bila preprosta in funkcionalna – postelja, omara, nočna omarica, ogledalo in peč.

Šofer in sluga pri tovarnarju – kletna sobica v vili v Tomšičevi ulici22
Sluga in šofer je prebival v sobici v hiši svojega delodajalca, a ne neposredno v
njegovem stanovanju, temveč v kletnem prostoru, ki je bil sprva predviden za
sušilnico. V bližini njegove sobice je bilo stranišče.

19
20

21
22

PAM, fond Okrajno sodišče Maribor 1945–1969, AŠ 238/527/46.
Ferlež, Josip Hutter in bivalna kultura Maribora, 31–41; PAM, fond Okrajno sodišče Maribor 1945–
1969, AŠ 240, 672/46; PAM, fond Uprava za gradnjo in regulacije, MA/628.
Ferlež, Stanovati v Mariboru, 151.
Ferlež, Josip Hutter in bivalna kultura Maribora, 31–41; PAM, fond Okrajno sodišče Maribor 1945–
1969, AŠ 240, 672/46; PAM, fond Uprava za gradnjo in regulacije, MA/628.
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Upokojeni strojevodja – stanovanje v tedanji Tvorniški ulici ob
Koroškem kolodvoru23
Upokojeni strojevodja je prebival v stanovanju v Magdalenskem predmestju,
ki so ga sestavljali kuhinja, soba in kabinet. Čeprav prostori, v katerih je vsaj na
stara leta očitno prebival sam, niso bili prav številni, je bila njihova notranja
oprema razmeroma pisana – ob zaplembi so bili na spisku namreč tudi pianino, leksikon Meyers, radijski aparat, stenski okrasni rogovi in razmeroma veliko
število kosov uporabne notranje opreme.

Delavec v delavnicah Državnih železnic – družinska hiša v Pekrski
ulici na Studencih24
Tričlanska družina mizarja, zaposlenega v železniških delavnicah, je v tridesetih letih uspela zgraditi lastno hišo na Studencih. Prebivali so v dvosobnem
pritličnem stanovanju, dvosobno stanovanje v nadstropju pa je bilo že vnaprej
namenjeno oddajanju. Njihovo bivalno okolje je obsegalo vežo, bivalno kuhinjo, shrambo, stranišče na štrbunk, spalnico staršev in otroško sobo. Kopalnice
v stanovanju ni bilo. Hišo je obdajal vrt, na katerem je bil tudi studenec.

Upokojeni železničar – štedilniška soba v dvoriščnem traktu hiše v
Slovenski ulici25
Štiričlanska družina upokojenega železničarja je prebivala v eni sami sobi s štedilnikom (t. i. štedilniški sobi) v dvoriščnem poslopju hiše ene od osrednjih ulic
starega mesta. Njihovo enocelično bivališče je bilo v neposredni bližini obrtne
delavnice, ki je bila na istem dvorišču.

Železniški uslužbenec – stanovanje v hiši v železničarski koloniji26
Dve družini bratov, železničarjev, ki sta skupaj šteli petnajst ljudi, sta živeli v
dvosobnem stanovanju ene od hiš v železničarski koloniji. Stanovanje, v katerem sta družini skupaj živeli krajši čas, dokler ni ena od družin dočakala svoje-

23
24
25
26

PAM, fond Okrajno sodišče Maribor 1945–1969, AŠ 235/86/45
Ferlež, Stanovati v Mariboru, 116–120.
Jerneja Ferlež, Mariborska dvorišča: etnološki oris (Maribor, 2001), 91.
Ferlež, Stanovati v Mariboru, 129.
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ga stanovanja v isti koloniji, je tvorilo dvoje sob (vsaka družina je uporabljala
eno), predprostor, kuhinjo in stranišče. V uporabi so imeli del dvoriščnega vrta,
drvarnico in del kleti. Stanovanje je bilo polno stenic in druge golazni.

Zaposleni v pivovarni – bivalne sobe ob pivovarni na Koroški cesti27
Ob pivovarni so bili urejeni bivalni prostori za zaposlene, ki so prebivali neposredno ob delovnem mestu – pivovarniški kompleks je namreč obsegal tudi
prostore za prebivanje zaposlenih. Njihovi bivalni prostori, opisani v zaplembnem zapisniku, so se med seboj razlikovali po velikosti. Obratovodja je prebival
v lastni sobici, lastno sobico je imel tudi eden izmed delavcev, šoferja sta spala
v dvoposteljni sobici, medtem ko so drugi delavci živeli v skupni sobi s petimi
posteljami in pripadajočo opremo, očitno pa so imeli tudi lasten skupni prostor z zidanim štedilnikom in jedilno mizo. Bivalni prostori zaposlenih so bili
opremljeni s posteljami, omarami, mizami in sedali ter priborom za umivanje.

Posli in delavci v tovarni mesnih izdelkov – bivalne sobe ob tovarni
mesnih izdelkov v Košakih28
V bližini tovarne mesnih izdelkov so bili v več poslopjih urejeni bivalni prostori,
kjer so prebivali vrtnar, viničar, hlapec. Prvi je imel sobo z eno samo posteljo,
drugi dve sobi sta imeli po dve postelji. V sobah so bile omare, mize in stoli, v
nekaterih pa tudi preprosto stensko okrasje.
V isti zgradbi je bilo še sedem sob za delavce (moške). Te sobe so imele po dve,
tri ali štiri postelje z ustrezno opremo, niso pa imele omar – te so bile za delavce
nameščene na hodniku. Tri sobe, namenjene delavkam, so bile v drugi zgradbi.
Imele so eno, dve ali tri postelje z ustrezno opremo in nekaj stenskega okrasja.

Pomožni delavec v konfekcijski tovarni – provizorična utica, Tezno29
Veččlanska družina delavca je živela v nekoliko preurejenem nekdanjem svinjaku. Najmlajša hčerka je bolehala za tuberkolozo, a so bili vsi družinski člani
vseeno prisiljeni prebivati v istem prostoru provizoričnega bivališča.

27
28
29

PAM, fond Okrajno sodišče Maribor 1945–1969, AŠ 239/634/46.
PAM, fond Okrajno sodišče Maribor 1945–1969, AŠ 242/904/46.
PAM, fond Mestna občina Maribor (MOM) 1528–1941, Splošna registratura 1919–1941, AŠ
294/33169.
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Barakarsko-vagonarsko naselje na Dajnkovi – do leta 1938 bivalno zatočišče mnogih Mariborčanov z
dna družbene lestvice (PAM, fond Zavod za urbanizem Maribor 17. stoletje – 1989, TE 4/64)

Brezposelni delavci: brivec, mizar, perica, kovač, sodarski pomočnik,
čevljar – barake in vagoni barakarskega naselja v Dajnkovi ulici30
Skupna bivališča v vagonih ali lesenih barakah so bila opredeljena kvečjemu s
provizoričnimi pregradnimi stenami, ponekod opremljena s preprostimi štedilniki ali pečicami, mizami in stoli, kupi slame in cunj. Med barakami je bilo
skupno stranišče, naselje pa naj bi imelo speljan vodovod.
Brezdomci – klet nekdanje dravske kasarne na Lentu31
Brezdomci so, zlasti v zimskem času (poleti so bile bolj priljubljene klopi v
parku), prihajali spat v klet dravske kasarne. Prva klet z nekaj dnevne svetlobe
je veljala za predprostor, prostor za spanje je bil v drugi kleti. Stene so bile gole
in močno vlažne, na tleh je bil grušč, spali so na kupih slame ali cunj. Občasno
so si v kletnih prostorih zakurili ogenj.

30

31

"Kolonija vagonarjev," Slovenec, 17. december 1932, 6; "Selitev mariborske revščine", Slovenec, 12.
februar 1933, 7; "Vagonarska kolonija raste," Slovenec, 31. marec 1934, 8; PAM, MOM 1528–1941,
Splošna registratura 1919–1941, AŠ 430/15250.
"Mariborske katakombe," Slovenec, 11. maj 1935, 4.
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Kje se umiješ, kam greš spat?
Oče Branke Jurce, kaznilniški paznik, opis jutranjega umivanja pred odhodom
v službo, Maribor, dvajseta leta 20. stoletja:
Mama je odšla s skledo na hodnik k pipi s tekočo vodo in natočila mrzlo vodo,
ki jo je potem položila na stol v kuhinji. Oče si je sklonjen umil roke in obraz, ki
si ga je pljuskal z vodo. Mama je nato prinesla brisačo, oče si je obrisal obraz in
roke in brisačo odvrgel na naslonjalo stola. Potem mu je mama pomagala obleči
uniformo in ga oblečenega še skrtačila.32

Skozi kratek pregled zelo širokega razpona konkretnih bivalnih okoliščin
Mariborčanov med obema vojnama izstopa nazorna podoba blišča in bede
ter razmer med njima, ki so značilni za mesto v tem obdobju. Zdi pa se, da so
predstave kakovosti prebivanja najnazornejše, če primerjamo možnost, ki ga
posamezno bivalno okolje ponuja za zadovoljitev dveh osnovnih človekovih
potreb – spanja in vzdrževanja osebne higiene. Spričo raznolikosti virov je ta
primerjava le deloma enakomerna, a kljub temu nazorna. Nekateri viri namreč
omogočajo vpogled do nivoja kvalitete materialov odej in vzglavnikov, drugi
le do prisotnosti ali odsotnosti nekega funkcionalnega prostora, iz nekaterih
izvemo precej o občutkih ljudi, iz drugih na to temo prav nič.
Kje so se torej umili in kam so šli spat Mariborčani iz zgornjega pregleda
bivalnih okoliščin v dvajsetih ali tridesetih letih 20. stoletja?
Stanovalci družinskih hiš, kar vil, tisti z vrha družbene lestvice, so imeli
tako za spanje kot za osebno higieno praviloma namenske prostore, ki so bili
dobro opremljeni. Pravzaprav so se najbolj razlikovali po tem, koliko prostora
so glede na število članov in število prostorov v vili imeli za spanje.
Tovarniški ravnatelj in njegova žena sta v svojem štirisobnem stanovanju v vili v Tomšičevi ulici imela tako za spanje kot za umivanje lasten
namenski prostor – za spanje sta uporabljala eno od sob, za osebno higieno pa
jima je bila na voljo kopalnica. Spalnica je bila opremljena z dvema posteljama,
nočno omarico, trodelno omaro za oblačila, pisalno mizo, skrinjo za pisarniške
potrebščine, usnjenim tapeciranim naslanjačem in foteljem. Leseno pohištvo je
bilo iz poliranega trdega lesa. V sobi je bilo tudi nekaj okrasja – mizica za rože,
na steni dve sliki. Tla so bila parketirana. V kopalnici je bila litoželezna belo
emajlirana banja, bakrena peč in fajansni umivalnik, pa tudi pleten naslanjač
ter stenska polica in omarica. Na tleh je bil teraco. V obeh prostorih je bila seveda električna napeljava.

32

Branka Jurca, Rodiš se samo enkrat (Ljubljana, 1984), 62–63.
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Pohištvo za spalnico
po naročilu – nekaterim
dostopno,
drugim ne, mnogi
pa ga ne bi imeli niti
kam postaviti, oglas
(Mariborski
teden
1933)

Člani družine tekstilnega industrialca so imeli prav tako zelo udobne
pogoje za oboje. Spali so v nadstropju svoje vile ob parku – starša sta imela spalnico v nekoliko ločenem delu nadstropja, ob njej pa sta imela tudi svojo kopalnico. Otroci pa so imeli v otroškem delu prvega nadstropja vsak svojo sobo in
otroško kopalnico, kjer so se lahko umivali. A to še ni vse – lastnik je imel ob
načrtovanju vile očitno v mislih tudi hitro sprotno umivanje, zato so bili na več
mestih v vili na voljo še umivalniki.
Družinski člani številčne arhitektove družine so kljub velikosti in
urejenosti bivališča spali nekoliko bolj "utesnjeno" – sedem otrok je spalo v
dveh otroških spalnicah v nadstropju, dekleta v eni, fantje v drugi sobi, starša
pa sta imela svojo spalnico. Vsi so se umivali v isti kopalnici v prvem nadstropju
vile, ki pa je bila – kot vila nasploh – gotovo opremljena za vso udobje tako pri
spanju kot pri vzdrževanju osebne higiene.
Pet članov družine gimnazijskega profesorja je v družinski vili imelo
štiri sobe, spanju so bile namenjene tri v nadstropju, kjer je bila tudi kopalnica.
Trije družinski člani družine okrajnega glavarja pa v svojem trosobnem stanovanju najemniške hiše še niso imeli kopalnice. Kako so bili razporejeni
v spanju vir sicer ne govori, a imeli so vse pogoje za ločeno spanje staršev in otroka. Za umivanje pa niso imeli posebnega prostora – za sprotno osebno higieno so
morali torej skrbeti bodisi v kateri od sob ali, kar je verjetneje, v kuhinji. Vedeti pa
je treba, da so Mariborčani v tem času lahko uporabljali tudi mestno kopališče.33

33

Mestno kopališče bratov Denzl je bilo odprto leta 1893 v Kopališki ulici (Nataša Lampret, Komunalnohigienske razmere v Mariboru pred prvo svetovno vojno (1900–1914): diplomsko delo (Maribor,
1998), 68, tipkopis).
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Brez kopalnice je prebivala tudi obrtniška vdova v stanovanju v Marijini ulici, za spanje in dnevno zadrževanje pa je očitno uporabljala isto sobo,
ki je morala biti precej natrpana – zaplembni zapisnik namreč popisuje sledeče: jedilniška kredenca v slabem stanju, mala jedilniška kredenca, stari omari
iz orehovine, stara raztegljiva miza, pet jedilniških stolov, dva stara fotelja,
stara klop, stara pisalna miza, hrastova omara, stara zastekljena omara, stojalo
za rože, Marijina podoba z okvirjem, plastična podoba z okvirjem, dve nočni
omarici z marmoriranima ploščama, postelja z vložki in žimnicami, umivalna
omara z marmorirano ploščo, vrč za vodo, omara s šestimi predali, ura, psiha
z velikim ogledalom, malo ogledalo s stojalom, lestenec, pet karnis, dva stola,
gugalni stol, viseča zidna polička iz trdega lesa, kotna polica, pokvarjena ura –
"švarcvalder", garnitura za žganje, nepopolni servis za vino, garnitura za črno
kavo, porcelanast servis za juho za šest oseb, petnajst steklenih kozarcev, stara
knjižna polica. Popis opreme te sobe med drugim pove, kje in s čim se je vdova
umivala, saj navaja umivalno omaro in vrč za vodo, ki sta bila bistveni del pribora za osebno higieno ljudi iz razmeroma urejenih bivalnih okolij brez kopalnic.
Stanovanja brez kopalnic so bila v času med obema vojnama še zelo pogosta,
saj jih v zgradbah, zgrajenih pred letom 1901, praviloma ni bilo.
Mesarjeva družina v obrtniški hiši v Stritarjevi ulici, ki je živela v
hiši z mesarijo, je imela v podstrešnem stanovanju eno samo sobo. Ta je bila
očitno hkrati prostor dnevnega zadrževanja in spanja vseh družinskih članov,
ob kuhinji pa gotovo tudi prostor skrbi za osebno higieno, saj kopalnice tudi v
tem stanovanju ni bilo.
Kako pa so spali in se umivali železničarji?
Upokojeni strojevodja, ki je prebival v stanovanju v tedanji Tvorniški ulici, je prav tako živel brez kopalnice in se je torej umival v kuhinji ali
v sobi, za katero se v zaplembnem zapisniku omenja tudi oprema, povezana s
spanjem: postelja z žičnimi vložki in žimastimi vzmetnicami, tri omare, predalnik in druga oprema, tudi posteljno perilo – prevleke za postelje, dve odeji, tri
blazine in dve pernici. Za spanje je bilo torej dovolj prostora in opreme.
Slabše je šlo, predvsem zaradi utesnjenosti, petnajstim članom dveh
železničarskih družin v dvosobnem stanovanju železničarske kolonije, ki so si spalne prostore v času skupnega prebivanja delili ne le med sabo,
ampak tudi s stenicami in drugo golaznijo. Glede na število članov je jasno, da
se je v posteljah gnetlo večje število ljudi, saj petnajst postelj v tako stanovanje
preprosto ni mogoče postaviti, tudi če bi jih imeli. Stanovanja v koloniji s srede
19. stoletja seveda niso imela kopalnic. Ker pa gre za opis iz ustnega vira, vemo,
da so se člani železničarskih družin dnevno umivali v pločevinasti umivalni
skledi v kuhinji, pri čemer so vodo za umivanje segrevali v kotličku na štedilniku. Vodo so v stanovanje prinašali iz vodnjaka in jo tu hranili v vedru. Otroke
so enega za drugim občasno okopali v kuhinji, v kovinski banjici, včasih pa so
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za kopanje uporabili lesen škaf. Tu in tam so se šli okopat v kopališče, ki ga je
kolonija imela za svoje stanovalce.34
Upokojeni železničar z ženo in dvema najstniškima otrokoma v
štedilniški sobi na dvorišču hiše v Slovenski ulici ni imel namenskega
prostora za spanje niti za vse družinske člane, kaj šele ločeno za starše in otroke.
Seveda tudi kopalnice v njihovem bivališču ni bilo. Spanje, umivanje, kuhanje,
skrb za osebno higieno, prehranjevanje in morebitne nežnosti so se tu lahko
dogajale samo v njihovem edinem bivalnem prostoru, pa še to pogosto ob
hrupu obrtne delavnice v neposredni bližini.
Delavci, zaposleni v različnih panogah mariborske industrije, so prebivali v
okoliščinah, ki so tudi znotraj te skupine tvorile nespregledljiv razpon.
Nekateri, recimo družina delavca v železniških delavnicah, so uspeli
med obema vojnama dograditi lastno predmestno hišo, ki je imela ločene prostore za spanje. V tej družini so jih uporabljali tako, da so starša in otrok dolgo
spali v isti spalnici, opremljeni z zakonsko posteljo, otroško posteljo, omaro
in nočnimi omaricami, pa še z mizo in psiho. Umivali so se dnevno v kuhinji,
praviloma enkrat na teden pa so se, tudi v kuhinji, okopali v škafu. Poleti so se
včasih okopali v koritu na dvorišču.
Mnogi člani delavskih družin pa so spali in se umivali, ko in če sploh, v precej slabših okoliščinah. Delavci v pivovarni in tovarni mesnih izdelkov,
ki so prebivali v bivalnih prostorih ob svojih delovnih obratih, so spali posamično ali po več v eni sobi. Preprosta, a funkcionalna oprema sob – postelje,
omare, mize in stoli – je samskim delavcem zagotavljala soliden prostor za spanje v neposredni bližini delovnega mesta. O njihovem umivanju govori drobec
zaplembnih zapisnikov, ki med zaplenjenimi predmeti v vsaki od sob omenja
umivalnik, očitno kot premični kos sobne opreme.
Bistveno slabše so bile razmere družine pomožnega delavca v nekdanjem svinjaku na Teznu, ki seveda ni imel nikakršnega namenskega prostora,
ne za spanje ne za umivanje. V prošnji za primernejše stanovanje ni natančneje
opisal trenutnega bivalnega prostora svoje družine, osredotočil se je namreč na
hčerino bolezen, zato ni natančne predstave o tem, ali so njegovi sploh spali v
posteljah in kje ter kako so se lahko umili v prostoru, ki je bil prej svinjak.
Zagotovo pa vemo, da so le na kupih sena in cunj spali brezdomci v kleti
dravske kasarne, ki se umivali najbrž niso ravno pogosto, saj si ni mogoče
predstavljati, kje bi se sploh lahko. Mestno kopališče jim kot ljudem brez vsakršnih sredstev najbrž ni bilo dosegljivo.
Za drobec bolje je šlo tistim v zloglasni Dajnkovi barakarsko-vagonarski koloniji, ki je imela vsaj preprosto napeljavo vode ter v barakah in

34

Ferlež, Stanovati v Mariboru, 130.
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Soba v stanovanju vdove trgovca z usnjem na Koroški cesti v štiridesetih letih 20. stoletja – uporabljali
so jo tako za spanje kot za dnevno zadrževanje, pa tudi za umivanje (Zasebni arhiv družine Hajnrih,
Maribor)

vagonih provizorično ločene, a slabo ogrevane in prepišne predele za spanje.
Seveda pa so ti bili hkrati tudi prostori za vso dnevno in gospodinjsko početje.
Zagotovljen vsaj lastni spalni prostor s posteljo in nekaj preproste opreme
so imeli ljudje, ki so živeli v stanovanjih svojih delodajalcev – gospodinjska
pomočnica pri gimnazijskem profesorju v vili na Vrbanski cesti, tista
pri tovarniškem ravnatelju v Tomšičevi ulici, pa tudi tista, ki je imela
sobo na podstrešju vile tekstilnega industrialca ob parku. Slednja je
imela (za razliko od prvih dveh, ki sta se umivali v lastnih prenosnih umivalnikih) ob svoji sobi na voljo tudi kopalnico, kar je izjemno ugodna okoliščina za žensko njenega statusa. Natančno lahko vpogledamo v sobo služkinje v
vili v Tomšičevi ulici, saj zaplembni zapisnik natančno popisuje njeno notranjo opremo: dvokrilna belo pleskana omara za oblačila, lamberken, ki ga je
gospodar daroval služkinji, belo pleskani nočna omarica in postelja iz mehkega
lesa ter budilka. Postelja je imela tapeciran vložek, tridelno vzmetnico, rjuho,
vzglavnik, pernico in belo posteljno odejo. V sobi je bila tudi emajlirana umivalna skleda.
Podobne bivalne razmere je imel tudi šofer in sluga tovarniškega ravnatelja v Tomšičevi ulici, ki je imel v kleti sicer lastno sobico, ni pa imel
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posebnega prostora za umivanje.
Prednost prebivanja teh oseb je, da so imeli ločen lastni prostor za spanje,
kar je bilo v prenatrpanih delavskih stanovanjih popolnoma nepredstavljivo. A
njihovo "udobje" je seveda imelo svojo ceno – močno odvisnost od delodajalca.

* * *
Zelo širok bivalni razpon je bil torej očiten. Če ga pogledamo le skozi optiko
spanja in umivanja, dveh neizbežnih človekovih dejavnosti, je razlika med tistimi z vrha in tistimi z dna družbene lestvice zastrašujoča. Statistike, ki govorijo o
številu prošenj za stanovanja in o razmerah, v katerih so živeli mnogi meščani,
dajo vedeti, da je bila gneča pri dnu precej večja kot pri vrhu. Stanovanjska stiska je pogosta spremljevalka obdobij političnih premen in gospodarskih kriz in
čas med obema vojnama jih je bil poln.
Razpon glede spanja je tako segal od tistih, ki so imeli na voljo ločene prostore za spanje, do tistih, ki niso imeli niti postelje, kaj šele spalnico. Najugodnejše so bile spalne razmere tistih, ki so uporabljali udobne spalnice s kvalitetnim pohištvom in udobno posteljno opremo, pri čemer so bile spalnice otrok
in staršev ločene. Višek spalnega standarda so bile ločene spalnice za vsakega
otroka, ki pa so bile prej izjema kot pravilo. V mnogih družinah so starši in otroci spali v istem prostoru. Kjer pa je bila stanovanjska stiska izrazita, vsak posameznik ni imel niti svoje postelje, ampak so si otroci posteljo delili ali pa spali
na prirejenih spalnih mestih. Med samskimi so bili v spalnem oziru na boljšem
tisti, ki so živeli pri delodajalcih, saj so imeli praviloma svoje sobice, delavci v
bivališčih ob delovnem mestu pa so pogosto spali v sicer dostojno opremljenih sobah, a le redko sami. V štedilniških sobah, zasilnih bivališčih in začasnih
zaklonih je bilo najhuje – postelja je bila tam razkošje, cunje in slama kot podlaga za spanje pa precej pogost pojav. Stenice, ščurki in bolhe so bili reden spremljevalec manj urejenih bivališč, ki ga je bilo izjemno težko iztrebiti.
Če je razpon v spanju skoraj linearno padal glede na trenutni socialni status posameznika, je bilo pri umivanju nekoliko drugače. V tem pogledu je bil
pomemben dejavnik starost zgradbe, v kateri je bilo stanovanje. Tudi v sicer
uglednih najemniških hišah, ki pa so bile zgrajene pred letom 1901, torej pred
ureditvijo mariborskega vodovoda, kopalnic ni bilo. Namenske prostore za
vzdrževanje osebne higiene so tako imeli na voljo zgolj tisti, ki so spadali v vrh
družbene lestvice in so hkrati živeli v dovolj novih zgradbah. A če bi sklepali, da
je družinska hiša, zgrajena po letu 1901, že zagotovilo za obstoj kopalnice, bi se
zmotili. Predmestne hiše, zgrajene v obdobju med obema vojnama, jih praviloma niso imele. V tem so se močno razlikovale od vil v prestižnejšem severnem
delu Maribora nad starim mestom. Udobno urejena kopalnica kot prostor za
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vzdrževanje osebne higiene je bila torej višek udobja na tem področju. A mnogi,
tudi iz sredine družbene lestvice ali celo iz višjih slojev, so se spričo njenega
umanjkanja umivali drugje – najpogosteje v dobro ogrevanih kuhinjah ali v
prostoru, kjer so tudi spali. Za vsakodnevno umivanje so uporabljali prenosne
umivalnike in vrče za prenašanje vode ali temu namenjene umivalne omarice
s pripadajočo opremo. To je bil način umivanja, ki je bil pred pojavom kopalnice kot ločenega funkcionalnega prostora stanovanja pravzaprav najpogostejši
način umivanja.35 Občasno so bili za natančnejše umivanje na vrsti prenosni
škafi ali banje iz različnih materialov, v katerih so se ljudje lahko okopali. Istemu
namenu so služila seveda tudi javna kopališča. A tudi glede umivanja je dno precej nižje. Brez kopalnice, brez kakršnih koli diferenciranih prostorov v stanovanju, brez dostopa do tekoče ali zajete vode ali celo brez stanovanja je redno
umivanje ne le manj udobno, ampak skoraj nemogoče. In tak način življenja
je bil znan tako obubožanim delavcem kot deložirancem in drugim brezdomcem, vsaj približno pa so ga poznali tudi tisti, ki so živeli v skupnih ali zasilnih
bivališčih.

Opazka o ekstremih in poprečju, o ujetosti in mobilnosti
Od udobne postelje v lastni spalnici vile na severu mesta do kupa cunj v vlažni
kleti nekdanje vojašnice je precej širok razpon. Podobni razponi so obstajali
vedno, tako pred obdobjem med obema vojnama kot po njem. Sodobnost ni
izvzeta. To, da določen razpon obstaja, je najbrž neizogibno, hudo pa je, če je
vrh zelo odmaknjen od glavnine in je na njem le peščica ljudi, hkrati pa je na
skrajnem dnu in tik nad njim izrazito veliko število prebivalcev.
Med obema vojnama si je ta razkorak z različnimi načini reševanja poleg
drugih prizadevala omiliti tudi mestna občina – gradila je občinska stanovanja in z ugodnimi pogoji gradnje spodbujala individualno gradnjo. Tu in tam so
ga poskusili zmanjševati tudi socialno senzibilni podjetniki. Kakor so vedeli in
znali, so ga, vsak za svoj primer, reševali posamezniki sami – pisali so prošnje
za stanovanja, iskali pomoč pri sorodnikih in znancih ali varčevali, da bi nekoč
zgradili lasten dom. Nekaterim je uspelo, mnogim ni. Premiki po lestvici s tako
velikim razponom so namreč mogoči le tu in tam in le za kak klin.
Ko se je gospodinjska pomočnica poročila, se je iz delodajalčeve sobice
premaknila v lastno družinsko bivalno okolje; ko je bila delavcu ali uradniku
ugodena prošnja za stanovanje v preprostih občinskih hišah, se je njegovo

35

Primerjaj: Andrej Studen, "'Samoumevna' čistoča telesa nekoč in danes," v: Georges Vigarello, Čisto in
umazano, telesna higiena od srednjega veka naprej (Ljubljana, 1999), 304.
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bivalno okolje izboljšalo; ko je ena od železničarskih družin dobila svoje stanovanje v koloniji, se je bivalni prostor obeh prej skupaj stanujočih družin nekoliko sprostil; ko je mizar iz železniških delavnic privarčeval za gradnjo lastne hiše,
je dosegel svoj bivalni ideal; in naposled – ko je industrialec prišel do kapitala za
gradnjo vile po svojih željah, se je bivalni položaj izboljšal tudi njegovi družini.
Posameznikova težnja po izboljšanju je tudi v kontekstu prebivanja tisto
gonilo, ki – kljubujoč težnji po prilagajanju že obstoječemu – poganja razvoj.

Jerneja Ferlež
RANGE OF LIVING ACCOMMODATIONS OF MARIBOR'S CITIZENS
DURING THE INTERWAR PERIOD
OR
– WHERE DO YOU WASH UP, WHERE DO YOU GO TO BED?

SUMMARY
Every urban environment is also a dwelling environment. The majority of
each city's buildings are its housing units. These units vary from high standard
accommodations to makeshift homes, with the majority somewhere in the
middle. This range depends on many factors and is, of course, governed by the
social context of its space and time.
The range of living accommodations of Maribor's citizens during the interwar period was relatively wide. On the one hand, lower class members were living under very poor conditions – small apartments, shantytowns, single rooms
for workers, extremely miserable housing. On the other hand, a small number
of inhabitants lived under very favorable conditions – spacious apartments, villas or family residences. In between, the middle class lived under good conditions which were provided by neat rental apartments or simple family homes.
The abolishment of the so called residential protection in the 1920s and
the economic crisis had an important impact on the range of living accommodations of Maribor's citizens. Both circumstances exacerbated the struggle for
accommodation and increased the proportion of population on the lower part

455

J. Ferlež: Bivalni razpon Mariborčanov v obdobju med obema ...

of the social – and consequentially residential – scale.
In the article, the range of living accommodations of Maribor's citizens is
presented through its social context, particularly through examples of actual
living environments and individual case studies from different social classes.
Through analyzing confiscation records – a key source for this article, construction documents, journalistic and verbal sources, an explicit comparison
of individual dwelling environments has been made. This comparison includes
accommodations of industrialists, middle and lower class members during the
time of the increasing social and accommodation crisis.
Because the quality of accommodation is best reflected through actual
interiors and furnishing, special attention is focused on the description of the
interiors. The focus of the description is thus on the comparison on the living
space and everyday objects which fulfill the two basic human needs – sleep and
maintaining personal hygiene. Confiscation records and oral testimony, in particular, are the sources that reveal the most intimate and private details of an
individual's life, despite the relative time distance. The comparative analysis of
confiscation records shows the stratification in terms of accommodation and
consequentially Maribor's general stratification, which has always increased
during the time of social and economic crises.
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Politična podoba Celja v letih
1918–1941
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Izvleček:

V razpravi avtor obravnava položaj mesta Celje v slovenskem političnem
življenju v času Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev/Jugoslavije. Ugotavlja, da
je v tem času Celje smo, iz lastne politične ustvarjalne moči in pomena, prispevalo
k razvoju slovenske politične misli in akcije (aktivna podpora železničarski
in splošni stavki leta 1920; vsedelavski zlet leta 1922; pojav federalistične
Slovenske zemljoradniške stranke oziroma Slovenske republikanske stranke dr.
Antona Novačana v letih 1922–1923 na Celjskem; oblikovanje federalistične
Slovenske kmetske stranke leta 1926; stavkovni boji v dvajsetih letih; zlet Svobod
leta 1935; širok stavkovni val v letih 1935–1936; organizacija množičnega
katoliškega tabora slovenskih fantov in mož leta 1937, ustanovitev Socialistične
zveze delovnega ljudstva leta 1935, ustanovitev ljudskofrontno usmerjene
Zveze delovnega ljudstva Slovenije leta 1939). Ob tem pa je bilo Celje pogosto
tudi mesto najvišjih slovenskih strankarsko-političnih srečanj. Vse tedanje
bistvene slovenske idejnopolitične opcije – katoliška, liberalna, socialistična
in komunistična – so tu bodisi predstavile bodisi oblikovale temeljne prvine
svojih idejnih, narodnopolitičnih in socialnogospodarskih usmeritev. V tem
smislu pomeni poznati vlogo Celja v takratnih političnih razmerah, poznati
pomemben in tudi vsenarodno označujoč vidik politične zgodovine Slovencev
v prvi polovici dvajsetega stoletja.

Ključne besede:

Celje, Kraljevina SHS/Jugoslavija, politika, Slovenska ljudska stranka, liberalci,
socialisti, komunisti, volitve

Studia Historica Slovenica
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 14 (2014), št. 2–3, str. 457–478, 59 cit., 6 slik
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški)
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I.
V prvi jugoslovanski državi, Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev/Jugoslaviji, je bilo Celje pomembno vozlišče političnega življenja na Slovenskem. Prvič
zato, ker je v času med svetovnima vojnama sámo, iz lastne politične ustvarjalne moči in pomena, prispevalo k razvoju slovenske politične misli in akcije (aktivna podpora železničarski in splošni stavki leta 1920; vsedelavski zlet
leta 1922; pojav federalistične Slovenske zemljoradniške stranke oziroma Slovenske republikanske stranke /SRS/ dr. Antona Novačana v letih 1922–1923
na Celjskem; oblikovanje federalistične Slovenske kmetske stranke leta 1926;
stavkovni boji v dvajsetih letih; zlet Svobod leta 1935; širok stavkovni val v letih
1935–1936; organizacija množičnega katoliškega tabora slovenskih fantov in
mož leta 1937, ustanovitev Socialistične zveze delovnega ljudstva leta 1935,
ustanovitev ljudskofrontno usmerjene Zveze delovnega ljudstva Slovenije leta
1939),1 in drugič, ker je bilo pogosto mesto najvišjih slovenskih strankarsko-političnih srečanj. V Celju so vse tedanje bistvene slovenske idejnopolitične
opcije – katoliška, liberalna, socialistična in komunistična – bodisi predstavile
bodisi oblikovale temeljne prvine svojih idejnih, narodnopolitičnih in socialnogospodarskih usmeritev.
Najmočnejša slovenska politična stranka med vojnama – katoliška Slovenska ljudska stranka (SLS) – je imela v letih 1922–1924 in 1926 v Celju dva
sestanka svojega strankinega načelstva in tri strankine shode oziroma zbore
svojih zaupnikov. Na njih so poudarili vsa tedanja temeljna politična vodila SLS:
avtonomijo Slovenije, enakopravnost katoličanstva z drugimi veroizpovedmi
v državi in katoliško obnovo v slovenski družbi ter leta 1926 tudi protifašistično opredelitev SLS. Konec tridesetih let je strankin načelnik dr. Anton Korošec
v Celju poudaril tudi izrecno protikomunistično stališče slovenske katoliške
politike.2
Tako kot katoliška je tudi liberalna politika izbirala Celje za predstavitev
in utemeljitev svojih ključnih politično-programskih stališč. V Celju je bilo v
letih 1920, 1922, 1926 in 1928 pet shodov in zborovanj slovenskega dela vsedržavne Jugoslovanske oziroma Samostojne demokratske stranke (JDS/SDS),
v katero je bil v dvajsetih letih vključen večinski del slovenskega liberalnega
tabora. Na njih so vodilni slovenski liberalni politiki dr. Vekoslav Kukovec, dr.
Albert Kramer in dr. Gregor Žerjav zagovarjali temeljna idejna in narodnopolitična načela tedanjega slovenskega liberalizma: jugoslovanski narodni in

1

2

Več o tem Jurij Perovšek, "Celje in politične razmere v jugoslovanski državi v letih 1918–1941", v:
Iz zgodovine Celja 1918–1941, ur. Marija Počivavšek (Celje, 2001), 14–19, 21–24, 26–27 (dalje:
Perovšek, Celje in politične razmere 1918–1941).
Več o tem prav tam, 24–27.
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državni unitarizem ter ostro nasprotovanje političnemu katolicizmu. Slovenski liberalci so jugoslovanski unitarizem v Celju posebej podprli še leta 1937.
Takrat so Celje obiskali predsednik Glavnega odbora vsedržavne Jugoslovanske
nacionalne stranke (JNS), v katero so bili liberalci vključeni v tridesetih letih,
nekdanji predsednik vlade Petar Živković, glavni tajnik JNS in vodilni slovenski
liberalni politik v tridesetih letih Albert Kramer in drugi strankini funkcionarji.3 Kar zadeva liberalce, je bila leta 1928 na Celjskem tudi množična katoliška
manifestacija zoper liberalni kulturni boj. Katoliški tabor je tedaj na proslavi
šestdesetletnice slovenskega tabora v Žalcu leta 1868 ostro obsodil liberalizem
in tudi s svoje strani potrdil, da se je med Slovenci po letu 1918 še vedno nadaljeval v avstrijski dobi spočeti katoliško-liberalni spor.4 Ob tem lahko kot zanimivost omenimo še poročilo, ki ga je objavila celjska liberalna Nova doba 5.
februarja 1921. Poročala je, da je v Šempetru v Savinjski dolini
71 rodbin z vsemi člani /.../ podpisalo spomenico, da izstopi iz rimsko-katoliške
cerkve in prestopi v pravoslavje, ako škof [lavantinski škof dr. Mihael Napotnik –
op. J. P.] takoj ne odstrani hujskajočega župnika dr. Jančiča. /.../ Župnik dr. Jančič
je tip nestrpnega politikujočega duhovnika, ki v svoji slepi strankarski strasti pozablja na svoj vzvišeni poklic,

je pisala Nova doba. "V politične namene zlorablja za svojo stranko [SLS –
op. J. P.] svoje duhovniško dostojanstvo, zlorablja prižnico in spovednico, izvršuje nasilja nad političnimi nasprotniki, s kratkimi besedami, je tipičen reprezentant klerikalne nesramnosti in predrznosti." Zato je delegacija devetih mož
1. februarja 1921 Napotniku predložila omenjeno spomenico, ki "je pomemben izraz nevolje ljudstva nad postopanjem duhovnika, ki je vso težo svojega
dela vrgel v politični vrvež in pozabil na cerkev in na svoje duhovske dolžnosti.
/.../ Zato se je ljudstvo odločilo, da prestopi po velikem delu v pravoslavje, ako
ga škof ne reši nasilnika dr. Jančiča."5 Nova doba nato ni poročala o morebitnem prestopu Šempetrčanov v pravoslavno vero, škof Napotnik pa tudi ni
umaknil Jančiča iz šempetrske župnije.6 O družbeni vlogi in etičnem pomenu
vere pa je leta 1937 Nova doba v jedrnati obliki podala naslednje načelno stališče: "Da ostanejo katoliški duhovniki lepo v cerkvi in po skromnih Kristusovih
načelih pripovedujejo njegove lepe nauke, ki bodo ljudi družili, ne pa razdvajali.
3
4
5
6

Več o tem prav tam, 27–31.
Več o tem prav tam, 32–33.
"Rastoči odpor proti klerikalizmu", Nova doba, 5. februar 1921, št. 16, 1.
O tem prim. tudi ur. Edo Škulj, Napotnikov simpozij v Rimu (Celje, 1993). – Na omenjenem simpoziju
o življenju in delu lavantinskega knezoškofa dr. Mihaela Napotnika, ki je bil septembra 1992 v Rimu,
prav tako niso opozorili na prestop Šempetrčanov v pravoslavno vero oziroma da bi Napotnik na
njihovo zahtevo umaknil Jančiča iz šempetrske župnije.
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Religija – vera in njen simbol naj bo sila nad nami, prosta vsega, kar bi jo moglo
omadeževati."7
Ob katoliški in liberalni politiki je bilo Celje tudi mesto organizacijsko-političnega delovanja delavskega razreda. V njem je bilo v letih 1920, 1923, 1925 in
1926 pet kongresov Jugoslovanske socialnodemokratske stranke (JSDS) oziroma pokrajinske organizacije Socialistične stranke Jugoslavije (SSJ) za Slovenijo,
v letih 1922 in 1923 pa sta bili še dve konferenci slovenske pokrajinske organizacije SSJ.8
Celje je imelo tudi vidno mesto v povezovanju delavskega razreda in levodemokratičnih skupin v drugi polovici tridesetih let. Nekatere od njih (Zveza
kmetskih fantov in deklet) so Celje izbrale tudi za mesto, v katerem so oblikovale svoja načelna politično-programska stališča. V bližini Celja sta bili v
letih 1938 in 1939 tudi prva in druga konferenca Komunistične partije Slovenije (KPS). Prva konferenca KPS je bila v Šmiglovi zidanici nad Grajsko goro v
Savinjski dolini, druga pa v Joštovem mlinu v Medlogu pri Celju. Konferenci sta
razpravljali o nevarnosti hitlerizma in o organizacijskih vprašanjih KPS. V zvezi
s komunističnim gibanjem je treba opozoriti še na večje število sodnih procesov, ki so bili v prvi Jugoslaviji vodeni proti slovenskim komunistom pred okrožnim sodiščem v Celju. Med njimi je bil najbolj odmeven proces proti komunistom, obtoženim zaradi udeležbe pri znanem oboroženem spopadu med njimi
in pripadniki Orjune leta 1924 v Trbovljah. V Celju so pred sodišče postavili tudi
orjunaše. Del obtoženih z obeh strani je bil obsojen na različne zaporne kazni.9

II.
Celje je ob tem, ko je bilo pomembno vpeto v politično dogajanje na Slovenskem, živelo tudi svojo, le nase vezano politično dinamiko. Le-ta je bila vsebinsko ožja od splošne slovenske, kljub temu pa je vsebovala več zanimivih prvin.
Tako je bilo Celje leta 1920 v kratkem trenutku zgodovine "prvo mesto" Kraljevine SHS. Od 26. do 29. junija 1920 je namreč Slovenijo obiskal prestolonaslednik Aleksander Karađorđević. 29. junija 1920 ob 10.15 se je, na poti z avtomobilom iz Ljubljane v Maribor, ustavil tudi v Celju. Prestolonaslednika Aleksandra
je "v mogočnem špalirju od Glazije pa čez Prešernovo, Aleksandrovo (današnji
Krekov trg), Cankarjevo in Kralja Petra cesto (današnja Stanetova ulica)" pričakalo 20.000 ljudi. Uradni sprejem je bil na trgu pred magistratom, kjer je presto-

7
8

9

"Klerikalci na delu", Nova doba, 24. september 1937, št. 39, 1.
Več o tem Metod Mikuž, "Razvoj slovenskih političnih strank (1918 do zač. 1929) v stari Jugoslaviji",
Zgodovinski časopis 9, št. 1–4, 111, 121, 122, 124, 125.
Več o tem Perovšek, Celje in politične razmere 1918–1941, 20, 23, 24.
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Prestolonaslednik Aleksander Karađorđević (na čelu povorke v sredini) na poti pred Magistrat ob
postanku v Celju 29. junija 1920 (Muzej novejše zgodovine Celje)

lonaslednika pozdravil gerent celjske občine vladni svetnik dr. Žužek.
Nato so bile regentu predstavljene posamezne deputacije uradov, šol, društev,
strokovnih korporacij, Sokolstva, Orlov, deputacija Nemcev in tudi deputacija
beguncev, v katere imenu je deklica iz tržaške okolice v pristni tamošnji narodni
noši poklonila regentu krasen šopek s črnimi trakovi in z napisi: Trst-GoricaIstra. Na ogovor članov deputacije z besedami: Vaše Visočanstvo, osvobodite nas!
je podal regent sledečo izjavo: 'Pa to isto mislim i ja, bodite sigurni, da če se to
dogoditi možda i prije, kako mislimo svi!'

Prestolonaslednik, ki ga je spremljal tudi Vekoslav Kukovec, tedaj minister
za socialno politiko, je nato "šel peš skozi špalir proti kolodvoru. Ob 10.45 so
avtomobili zdrčali proti Vojniku."10
Celje, "ta" – po besedah Janka Lešničarja, ravnatelja celjske liberalne Zadružne zveze – "prelepi biser v kroni našega jugoslovanskega kralja",11 je bilo deset
let kasneje zopet neposredneje povezano z Aleksandrom Karađorđevićem.

10
11

"V Celje in Maribor", Nova doba, 1. julij 1920, št. 79, 1–2.
Janko Lešničar, "Pozdravljeni bratje!", Nova doba, 9. september 1922, št. 103, 1.
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Aleksander, takrat že jugoslovanski kralj, je januarja 1930, leto po uvedbi svoje
osebne diktature, v Beogradu sprejel poklonitvene delegacije iz vse države. Med
njimi je bila tudi delegacija županov in zastopnikov občin iz Dravske banovine (jugoslovanske Slovenije). Član delegacije, celjski župan ter pripadnik nekdanje Narodne radikalne stranke (NRS) dr. Alojzij Goričan je imel po prihodu
v Beograd na slavnostni akademiji, prirejeni 12. januarja 1930 v hotelu Ruski
car v Beogradu, za predstavnike poklonitvenih delegacij iz Dravske, Donavske
(obsegala je Vojvodino brez Srema) in Drinske banovine (obsegala je severovzhodni del Bosne in severozahodni del Srbije) govor, "ki so ga sprejeli navzoči delegati vseh treh banovin z burnim odobravanjem". V svojem govoru je
dejal:
'Celje je bilo že v srednjem veku vezano s srbstvom in s srbskimi vladarskimi
hišami. Genijalni celjski grof Ulrik je oženil Srbkinjo, lepo Katarino, hčerko despota Gjorgja Brankovića. To je bila opora Slovencev in Srbov, to je bil branik na
vzhodu proti Turkom, na zapadu pa proti habsburški sili. Danes [12. januarja
1930 – op. J. P.] smo prišli v prestolnico, da se poklonimo Nj. Vel. kralju [poklonitveno delegacijo iz Dravske banovine je kralj sprejel še isti dan – op. J. P.] in mu
izrazimo svojo globoko hvaležnost. Kraljev manifest od 6. januarja [mišljena je
uvedba kraljeve dikatature 6. januarja 1929 – op. J. P.] je označil nove linije našega
državnega in narodnega življenja in ta akt Nj. Vel. kralja bo zapisan v jugoslovenski zgodovini z zlatimi črkami. /.../ Sedaj imamo državno ureditev, ki odgovarja
težnjam in potrebam vsega jugoslovanskega naroda. Imamo formalno ustvarjeno
državno in narodno edinstvo. Vsi zakoni, ki so izšli doslej od 6. januarja dalje so
izraz vsebine kraljevega manifesta. Naša dolžnost je sedaj, da pomagamo našemu
kralju, da dosežemo cilje, ki so naznačeni v kraljevem manifestu. Tako delo bo
ustvarilo poleg popolnega državnega edinstva tudi narodno, duhovno ujedinjenje. Kot Slovenec in predstavnik dravske banovine napivam složnemu bratskemu
delu za narod in državo.'12

Povezanost Celja s srbstvom, na katero je spominjal celjski župan Alojzij
Goričan, se je v prvi Jugoslaviji uresničila tudi na zelo konkreten način. Osemnajstega junija 1932 je bila v Celju posvečena prva pravoslavna cerkev v Sloveniji.13 Cerkev sv. Save v Celju je bila dograjena ob deseti obletnici obstoja

12

13

"Izjava in govor celjskega župana v Beogradu", Nova doba, 20. januar 1930, št. 6, 1. O političnem,
idejnem in državnopravnem značaju diktature kralja Aleksandra Karađorđevića glej Slovenska novejša zgodovina : od programa Združena Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slovenije:
1848–1992: 1 (Ljubljana, 2006), 321–327.
"Svečana posvetitev pravoslavne cerkve v Celju", Nova doba, 20. junij 1932, št. 50, 1.

462

S tudia
H istorica
S lovenica

Cerkev sv. Save v
Celju (Muzej novejše
zgodovine Celje)

celjske pravoslavne cerkvene občine,14 ki je sprejela sklep, da jo sezida, konec
avgusta 1929.15 Že 1. septembra 1929 je bil na svečan način položen in blagoslovljen temeljni kamen za cerkev sv. Save,16 slaba tri leta kasneje pa je cerkev
stala na celjskem Vrazovem trgu (danes Gledališki trg). Cerkev, ki je bila zgrajena in opremljena v srbsko-bizantinskem pokosovskem slogu,17 je posvetil
srbski patriarh Varnava. Pri posvetitvi so sodelovali tudi administrator zagreb-

14

15
16
17

"Cerkev sv. Save v Celju", Nova doba, 17. junij 1932, št. 49, 1. – Pravoslavna cerkvena občina v Celju je
bila ustanovljena maja 1922. Pobudo za ustanovitev te občine, ki naj bi izpeljala zidavo pravoslavne
cerkve v Celju, je skupaj z nekaterimi znanci leta 1921 dal trgovec Cvijo Zečević (prav tam).
"Domače vesti, Nova pravoslavna cerkev v Celju", Nova doba, 30. avgust 1929, št. 69, 1.
"Položitev temeljnega kamna za cerkev sv. Save v Celju", Nova doba, 2. september 1929, št. 70, 1.
"Cerkev sv. Save v Celju", Nova doba, 17. junij 1932, št. 49, 1.
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ške mitropolije episkop dr. Maksimiljan Hajdina, bački episkop dr. Irinej Ćirić,
zvorniško-tuzlanski episkop Nektarij Krulj in drugi predstavniki pravoslavne
duhovščine. Posvetitve so se udeležili tudi divizijski general B. Ilić (v imenu kralja Aleksandra), ban Dravske banovine dr. Drago Marušič, podban dr. Otmar
Pirkmajer, ljubljanski župan dr. Dinko Puc, celjski župan Goričan z občinskimi
odborniki, predsednik Okrožnega sodišča Celje, predsednik Upravnega sodišča
Celje, oficirji kraljeve vojske iz Celja, celjski in laški srezki načelnik in drugi.18
Cerkev je stala do druge svetovne vojne, ko jo je nemški okupator neposredno
po zasedbi Slovenije porušil do tal.
Poleg jugoslovanskega prestolonaslednika, patriarha srbske pravoslavne
cerkve in načelnikov najmočnejših slovenskih političnih strank, so Celje uradno obiskali tudi nekateri najvišji jugoslovanski državni funkcionarji in vodilni
predstavniki Dravske banovine. Banovinski predstavniki so bili v Celju 25. julija 1930, potem ko so bili skladno z novo upravno razdelitvijo države, uveljavljeno 3. oktobra 1929 z Zakonom o nazivu in razdelitvi kraljevine na upravna
območja [banovine – op. J. P.], imenovani prvi člani banskega sveta Dravske
banovine. Na banov predlog jih je 3. julija 1930 imenoval minister za notranje
zadeve, dekrete o njihovem imenovanju pa jim je v Celju na slavnostni seji celjskega občinskega sveta 25. julija 1930 izročil tedanji ban Dravske banovine ing.
Dušan Sernec.19 Sernec je bil v Celju tudi 11. novembra 1930, tokrat kot minister za gozdove in rudnike v vladi Kraljevine Jugoslavije. Celje je obiskal kot član
ministrske delegacije, ki je v prvi polovici novembra 1930 potovala po Dravski
banovini. V delegaciji so bili še minister za finance dr. Stanko Švrljuga, minister
za pravosodje dr. Milan Srskić in minister brez listnice dr. Ivan Švegel. Ministri
so se v dvorani Mestne hranilnice sestali z najvišjimi predstavniki mesta Celje,
ki so jih seznanili z najpomembnejšimi razvojnimi vprašanji Celja in okolice.20
Seveda pa je bilo Celje tudi mesto, ki je bilo v politično življenje vpeto prek
njegovega temeljnega sistemskega in demokratičnega izhodišča – volitev.
Volilno gibanje v Celju se je v prvi Jugoslaviji izražalo ob volitvah v Ustavodajno skupščino Kraljevine SHS 28. novembra 1920, volitvah v Narodno skupščino Kraljevine SHS 18. marca 1923, 8. februarja 1925 in 11. septembra 1927,
ob volitvah v Narodno skupščino Kraljevine Jugoslavije 8. novembra 1931, 5.
maja 1935 in 11. decembra 1938, ob volitvah v òblastno skupščino mariborske
òblasti 23. januarja 1927 in ob celjskih občinskih volitvah 26. aprila 1921, 28.

18

19
20

"Svečana posvetitev pravoslavne cerkve v Celju", Nova doba, 20. junij 1932, št. 50, 1. – O srbski pravoslavni cerkvi v Celju glej tudi Branko Goropevšek, "Sprehod v polpreteklost Celja in okolice", v:
Trideseta leta na Celjskem : pogledi na vsakdanje in kulturno življenje, ur. Alenka Domjan (Celje,
1997), 30–31 (dalje: Goropevšek, Polpreteklost Celja).
"Svečana seja celjskega občinskega sveta", Nova doba, 28. julij 1930, št. 60, 1–2.
"Ministri v Celju", Nova doba, 14. november 1930, št. 91, 1–2.
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septembra 1924 in 19. junija 1927. Omenjene volitve so pokazale, da je Celje v
času med svetovnima vojnama v glavnem podpiralo liberalno idejnopolitično
opcijo. Izidi volitev v Celju, in sicer tako po posameznih volilnih listah kot po
volilnih povezavah, namreč kažejo, da so v tem času Celjani največkrat dajali liberalnemu taboru večino glasov. Tako je bilo že ob občinskih volitvah 26.
aprila 1921, ko je od 813 volilnih udeležencev JDS dobila 304 glasove in 12
mandatov v celjskem občinskem svetu. Sledile so ji Jugoslovanska socialnodemokratska stranka z 265 glasovi in 10 mandati, liberalno usmerjena Narodno
socialistična stranka (NSS) s 136 glasovi in 6 mandati ter SLS s 108 glasovi in 4
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mandati.21 Župan mesta Celje je postal pripadnik JDS dr. Juro Hrašovec.22 Kot
je opozorila Nova doba, je bil na teh volitvah izvoljen "prvi slovenski občinski
odbor mesta Celja".23 "Z zadoščenjem" je še pridala, da je Hrašovec postal "prvim
slovenskim županom v Celju".24
Občinske volitve aprila 1921 so bile prve občinske volitve v štirih glavnih
slovenskih mestih (v Ljubljani, Celju, Mariboru in na Ptuju) v jugoslovanski
državi. Zmagovalka volitev v Celju, Jugoslovanska demokratska stranka,25 se je
na volitve še posebej pripravila. Poudarjala je, da "kot zaščitnica meščanskih
slojev ne more dopustiti, da se Ljeninovi eksperimenti novega družabnega reda
presadijo v celjsko občinsko hišo, ko so v Rusiji sami tako žalostno pogoreli.
Zato ne more dopustiti," je sporočala po Novi dobi,
da pride celjska mestna občina v roke soc. demokracije, ki bi na račun in na
stroške meščanskih krogov skušala uveljavljati Marxove in Ljeninove nauke. Ne
moremo pripustiti, da se v celjskem občinskem gospodarstvu uveljavi diktatura
proletarijata nad vsemi drugimi stanovi in da se skrbi tam izključno za interese
delavstva na škodo drugih gospodarskih krogov. Brez visoko razvite industrije,
trgovine in obrti tudi ni delavstva, zato je naloga demokratske stranke predvsem pospeševanje razvoja navedenih panog narodnega gospodarstva; zdrav njihov razvoj bo predpogoj za dobri položaj delavstva samega. Okrepljenje mestnih financ potom visoko razvitega industrijskega in trgovskega življenja bo tudi
predpogoj za dober materijalni položaj mestnega delavstva.

Na podlagi takih stališč se je nato JDS predstavila kot "danes edina prava
nositeljica in zastopnica nacijonalne [jugoslovanske – op. J. P.] in politično ter
gospodarsko napredne ideje, edina pospeševateljica zdravega razvoja slovenskega meščanskega življa, ki naj obsega vse stanove gori od industrije in veletrgovine ter obrti do delavstva".26
JDS je bila tudi zmagovalka celjskih občinskih volitev 28. septembra 1924.
Takrat se je povezala skupaj z Narodno socialistično stranko in Narodno radikalno stranko v t. i. Narodni blok, ki je od skupaj 1178 volilnih udeležencev
dobil 600 glasov in s tem 25 mandatov v celjskem občinskem svetu. Na drugem
mestu je bil t. i. Socialno-gospodarski blok (volilna povezava SLS in Nemcev), ki

21
22
23
24
25

26

"Celjske novice, Razmerje glasov; Novi občinski odbor v Celju", Nova doba, 28. april 1921, št. 50, 2.
"Volitev župana in podžupana v Celju", Nova doba, 19. maj 1921, št. 58, 3.
"Nekaj besed k občinskim volitvam", Nova doba, 28. april 1921, št. 50, 1.
"Beseda k županski volitvi v Celju", Nova doba, 21. maj 1921, št. 59, 1.
Razen v Celju je dobila JDS največ glasov in občinskih mandatov tudi na volitvah v Ljubljani. Na občinskih volitvah v Mariboru in na Ptuju pa je največ glasov in mandatov dobila JSDS. – "Volilni izid v
Ljubljani"; "Klerikalni poraz v Mariboru"; "Volitve v Ptuju", Jutro, 27. april 1921, št. 99, 1.
"Strnimo narodne meščanske vrste!", Nova doba, 16. april 1921, št. 45, 1.
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je dobil 485 glasov in s tem 7 občinskih mandatov. Tretji so bili socialisti, ki so
dobili 93 glasov in 1 občinski mandat.27 Celjski župan je tudi tokrat postal pripadnik JDS Juro Hrašovec.28 Naslednica JDS, Samostojna demokratska stranka, je kot posamezna stranka dobila največ glasov in mandatov v mestnem
svetu tudi na občinskih volitvah 19. junija 1927. Od 1317 volilnih udeležencev
je dobila 406 glasov in s tem 10 občinskih mandatov, medtem ko so združeni
Nemci, SLS in NRS skupaj dobili 790 glasov in 20 občinskih mandatov (od tega
SLS 8, NRS 8 in Nemci 4). Socialisti so dobili 96 glasov in 3 mandate, od slovenske pokrajinske organizacije Socialistične stranke Jugoslavije ločena Bernotova
socialistična frakcija pa je dobila 22 glasov in 1 občinski mandat.29 Ker so na
volitvah zmagali združeni Nemci, SLS in NRS, je leta 1927 postal celjski župan
pripadnik Narodne radikalne stranke Alojzij Goričan.30 Enako se je zgodilo že
slabih pet mesecev pred tem, na volitvah v òblastno skupščino mariborske
òblasti 23. januarja 1927. Izid volitev v Celju je pokazal, da je od 1144 volilnih
udeležencev za Narodni blok (leta 1927 sta bili vanj povezani SDS in NSS) volilo 478 volivcev, medtem ko so dobili posebej Nemci 290 glasov, SLS 208 in NRS
168 glasov. Največ glasov je tako bilo oddanih za liberalno listo, ker pa so bili v
volilni blok povezani tudi Nemci, SLS in NRS, so bili s skupno 666 glasovi zmagovalci òblastnih volitev v Celju.31
Liberalna opcija je dobivala v Celju največ glasov oziroma je zmagovala
tudi na skupščinskih volitvah. In sicer na volitvah v Narodno skupščino Kraljevine SHS 8. februarja 1925 in 11. septembra 1927 ter na volitvah v Narodno
skupščino Kraljevine Jugoslavije 8. novembra 1931 in 5. maja 1935, ki pa jih je
SLS abstinirala. Narodni blok (povezava SDS, liberalne Samostojne kmetijske
stranke /SKS/ v mariborski òblasti in NRS) je na skupščinskih volitvah leta 1925
od 1246 udeležencev volitev v Celju dobil 392 glasov. Na drugem mestu so bili
Nemci z 296 glasovi, sledili pa so jim SLS z 251 glasovi, socialisti s 108 glasovi,
Bratski sporazum (volilna povezava med Davidovićevo Demokratsko stranko
in NSS) s 103 glasovi, Ravniharjeva frakcija NRS z 48 glasovi in druge stranke, ki
27
28
29

30
31

"Sijajna zmaga Slovenstva v Celju!", Nova doba, 30. september 1924, št. 111, 1.
"Volitev župana in podžupana v Celju", Nova doba, 28. oktober 1924, št. 123, 1.
"Celjska kronika, Občinske volitve v Celju", Nova doba, 21. junij 1927, št. 69, 1, "Celjska kronika, Novi
občinski svet", Nova doba, 23. junij 1927, št. 70, 2. – Trditev, da je SDS na celjskih občinskih volitvah 19.
6. 1927 kot posamezna stranka dobila največ glasov, dokazuje delitev med številom glasov in občinskih mandatov, ki so jih dobili združeni Nemci, SLS in NRS. Delitev 790 : 20 pokaže, da je bilo za 1
mandat, ki ga je dobila ta volilna povezava, potrebnih dobrih 39 glasov (39,5 glasov). Za 8 mandatov
SLS oziroma 8 mandatov NRS v celjskem občinskem svetu je tako bilo potrebnih okoli 316 glasov, za
4 mandate Nemcev v občinskem svetu pa je bilo potrebnih okoli 158 glasov. Glede na število mandatov, ki so jih dobile omenjene stranke, lahko ugotovimo, da bi bilo morebitno odstopanje njihovega
števila glasov navzgor ali navzdol sorazmerno majhno in ne bi občutno spremenilo razlike nasproti
številu glasov (406), ki jih je dobila SDS.
"Celjska kronika, Volitev župana", Nova doba, 19. julij 1927, št. 80, 2.
"Celjske volitve v oblastno skupščino", Nova doba, 25. januar 1927, št. 10, 1.
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so dobile le po nekaj (največ pa 15) glasov.32 Enako je bilo tudi na skupščinskih
volitvah leta 1927, ko je od 1286 volilnih udeležencev Samostojna demokratska stranka dobila 362 glasov. Sledili so ji Nemci s 303 glasovi, NRS z 245 glasovi,
SLS z 243 glasovi, socialisti s 95 glasovi, komunisti z 28, Hrvaška kmečka stranka s 6 in lista Zagorskega s 4 glasovi.33 Celjani so liberalno idejno opredelitev
podprli tudi na skupščinskih volitvah leta 1931 in 1935, ko so obakrat glasovali
za Ivana Prekorška, upravnika bolnišnice v Celju. Liberalni predstavnik Prekoršek je bil leta 1931 kandidat za celjski okraj (srez) na edini obstoječi, vsedržavni kandidatni listi predsednika jugoslovanske vlade Petra Živkovića. Od 1548
udeležencev volitev v Celju je dobil 1391 glasov.34 Poslanec Narodne skupščine
Kraljevine Jugoslavije je postal tudi na volitvah leta 1935. Na teh volitvah je kot
kandidat JNS od 1620 udeležencev volitev v Celju dobil 1019 glasov. Drugi kandidat JNS Jernej Stante je dobil 583 glasov, kandidat Mačkove liste Vinko Vabič
je prejel 12 glasov, kandidat Ljotićeve liste Šifrar 6 glasov, Maksimovićeva lista
pa ni dobila nobenega glasu.35
Kljub očitni liberalni usmeritvi celjskih volivcev pa so bile na volitvah uspešne tudi druge idejnopolitične usmeritve. Na volitvah v Ustavodajno skupščino
Kraljevine SHS 28. novembra 1920 je od 797 udeležencev volitev v Celju dobila
največ, to je 336 glasov, JSDS. Drugi in tretji rezultat sta dosegli liberalni JDS in
NSS, ki sta na volitvah nastopili ločeno. JDS je dobila 284 glasov, NSS pa 101 glas.
Sledile so jima SLS z 58 glasovi, Samostojna kmetijska stranka, ki je prejela 9 glasov, KPJ, ki je dobila 6 glasov, in liberalno usmerjena Prekmurska gospodarska
stranka (Domača verstvena /gospodarska/ stranka iz Prekmurja), ki je dobila 3
glasove.36 Na volitvah v Narodno skupščino Kraljevine SHS 18. marca 1923 pa
je prevladal narodnostni vidik. Na teh volitvah so sodelovali tudi Nemci, ki so
od 1085 udeležencev volitev v Celju dobili največ – 288 glasov (leta 1923 so
Nemci na slovenskem Štajerskem dobili 1 mandat v Narodni skupščini Kraljevine SHS). Od slovenskih strank je najboljši rezultat dosegla JDS, ki je prejela
250 glasov, sledile pa so ji SLS z 215 glasovi, NSS s 136 glasovi, SSJ s 115 glasovi,
Socialistična stranka delovnega ljudstva z 31 glasovi, NRS s 26 glasovi, Novačanova SRS s 16 glasovi ter SKS in SKRS s po 4 glasovi.37 V primerjavi s skupščinskimi volitvami leta 1920 in 1923 pa so liberalci doživeli hud poraz na volitvah
v Narodno skupščino Kraljevine Jugoslavije 11. decembra 1938. Po podatkih

32
33

34
35
36
37

"Oddani glasovi v mariborski oblasti", Nova doba, 10. februar 1925, št. 14, 2.
"Razmerje glasov, po izidu skupščinskih volitev v srezu Celje-Vransko", Nova doba, 13. september
1927, št. 103, 2.
"Jugoslovenstvo je zmagalo!", Nova doba, 9. november 1931, št. 90, 1.
"Narodni poslanec g. Ivan Prekoršek ponovno izvoljen!", Nova doba, 10. maj 1935, št. 19, 1.
"Izid volitev", Nova doba, 30. november 1920, št. 143, 1.
"Izid volitev dne 18. marca 1923 v mestih in trgih na Slov. Štajerskem", Nova doba, 22. marec 1923, št.
33, 2.
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za okraj Celje je od 12.914 volilnih udeležencev za kandidata vsedržavne Jugoslovanske radikalne zajednice (JRZ), v katero je bila v drugi polovici tridesetih
let vključena SLS, ravnatelja katoliške Vzajemne zavarovalnice v Celju in od leta
1935 celjskega župana Alojzija Mihelčiča volilo kar 10.342 volilcev. Za Mihelčičem, ki je bil izvoljen v Narodno skupščino Kraljevine Jugoslavije (leta 1939
je postal še njen prvi podpredsednik in član Senata Kraljevine Jugoslavije), je
dobil največ glasov (to je 1486) predstavnik Slovenske združene opozicije na
opozicijski listi Vladka Mačka Fedor Gradišnik.38 Kandidat JNS na Mačkovi listi
Ivan Prekoršek pa je z 964 glasovi dosegel šele tretji volilni rezultat. Prehitel je
le kandidata Ljotićeve liste Vinka Vabiča, ki je dobil 122 glasov.39
Če pogledamo rezultate volitev v Celju v času prve Jugoslavije, vidimo, da
sta poleg liberalnega tabora najboljše ali vsaj zelo dobre volilne rezultate dosegali tudi drugi temeljni slovenski idejnopolitični usmeritvi – katoliška in socialistična. Poleg političnih predstavnic tradicionalnih slovenskih političnih taborov je bila v dvajsetih letih v Celju uspešna tudi najmočnejša politična stranka
v državi – Narodna radikalna stranka. Zaradi prisotnosti nemškega etničnega
elementa na Štajerskem so bili politično dobro razvidni tudi Nemci. Vendar to
ni bila edina posledica volilnega gibanja v Celju. Tako kot se je s tem gibanjem
spreminjala celjska politična podoba, se je namreč zamenjeval tudi prvi celjski
politični mož – župan.

III.
Kot smo že dejali, je bil prvi celjski župan v novi jugoslovanski državi pripadnik
JDS Juro Hrašovec. Celju je županoval v letih 1921–1927. V tem času se v zvezi s
funkcijo in delovanjem celjskega župana ni pojavilo nobeno sporno vprašanje.
Sporen pa je bil predčasen zaključek njegovega mandata. Po volitvah v òblastni
skupščini ljubljanske in mariborske òblasti 23. januarja 1927, na katerih je zmagala SLS, je namreč novi veliki župan mariborske òblasti in član SLS dr. Franc
Schaubach 7. marca 1927 razpustil občinski svet, ker naj ne bi bil zmožen za
delo. S tem je ugasnila tudi Hrašovčeva županska funkcija, saj je Schaubach po
razpustitvi celjskega občinskega sveta "komisarijat /.../ poveril g. vladnemu svetniku srezkemu poglavarju gosp. dr. Žužku".40
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"Uradna poročila o izidu nedeljskih volitev", Jutro, 13. december 1938, št. 288, 1. – O Slovenski združeni opoziciji, povezavi slovenskih demokratskih opozicijskih skupin, oblikovani poleti 1938, glej Jurij
Perovšek, "Slovenska združena opozicija", v: Enciklopedija Slovenije: 12, ur. Marjan Javornik, Dušan
Voglar, Alenka Dermastia, (Ljubljana, 1998), 15–16.
"Uradna poročila o izidu nedeljskih volitev", Jutro, 13. december 1938, št. 288, 1.
"Protestiramo", Nova doba, 12. marec 1927, št. 29, 1.
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Dr. Alojzij Goričan
(1888–1968), celjski
župan v letih 1927–
1935 (Muzej novejše
zgodovine Celje)

Po občinskih volitvah 19. junija 1927 je julija istega leta postal župan
Celja pripadnik NRS Alojzij Goričan.41 Župan je bil do septembra 1935, njegovo župansko dobo pa je označilo več dogodkov, ki so izstopali iz običajnega
upravnega in političnega poslovanja. Tako je leto in pol po izvolitvi za župana še enkrat formalno postal celjski župan. Ob uvedbi osebne diktature kralja
Aleksandra so bile namreč s posebnim zakonom razpuščene tudi vse občinske
uprave. Zakon je določal, da se v mestih Beograd, Zagreb in Ljubljana občinske
uprave postavijo na novo "s kraljevim ukazom na predlog ministra za notranje posle", medtem ko "v ostalih občinah postavijo veliki župani nove občinske

41

"Celjska kronika, Volitev župana", Nova doba, 19. julij 1927, št. 80, 2.
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uprave". Po tem zakonu je bilo še določeno, da "sestava in pristojnost občinskih
uprav ostane še nadalje ista, kakor je določena z dosedanjimi zakoni o občinah (uredbami, štatuti)".42 Na tej podlagi je veliki župan mariborske òblasti
Schaubach izdal dekret, s katerim je za celjskega župana, podžupana in člane
občinskega sveta imenoval "dosedanja gg. župana in podžupana in 30 občinskih odbornikov, ki so bili tudi že člani prejšnjega občinskega odbora".43 Dekret
so prebrali na seji občinskega sveta 31. januarja 1929,44 "svečana zaprisega in
zaobljuba mestnega župana, podžupana in vseh občinskih svetnikov, da bodo
z vsemi svojimi silami in z največjo objektivnostjo ter pravičnostjo delovali za
blagor mesta in njegovega prebivalstva", pa je bila na seji občinskega sveta 27.
marca 1929.45
Imenovanje župana in članov celjskega občinskega sveta, ki so bili že pred
tem demokratično izvoljeni na ta položaj, ni bil edini dogodek, ki je v času Goričanove županske dobe izstopal. Drugi tak dogodek, ki je njegovo županovanje
tudi končal, je bil oster spor do katerega je prišlo med njim in celjskim občinskim svetom sredi leta 1935. Spor je izbruhnil, ko so na seji sveta 31. maja 1935
Goričanu očitali, da je svet napačno seznanil o namestitvi novega mestnega
stražnika in da je o tem sestavil netočen zapisnik. Člana občinskega sveta in
pripadnika nekdanje NRS dr. Dragotin Vrečko in Andro Posavec sta mu prav
tako očitala, da kljub zahtevam občinskih svetnikov predolgo, že več kot dva
meseca, ni sklical seje občinskega sveta. V zvezi s tem naj bi se Goričan o članih
sveta izražal na neprimeren in žaljiv način. Kot je opozoril predsednik celjske
organizacije JNS in član občinskega sveta dr. Ernest Kalan, naj bi Goričan izjavil,
"da še ne bo takoj občinske seje, ker so mestni svetniki tako nervozni, da jih bo
treba poslati v zdravilišče, da si umirijo živce, predno bo seja". V nadaljnji razpravi se je ponovno oglasil Posavec, ki je Goričanu oponesel, kako je mogel 4.
maja 1935,
t. j. na dan pred skupščinskimi volitvami, pozvati v svojo pisarno vse šefe oddelkov mestnega urada in jim izraziti svojo željo, da volijo določenega kandidata [drugega kandidata JNS na skupščinskih volitvah 5. maja 1935 Jerneja Stanteta – op.
J. P.] ter v zvezi s tem namigniti, da bodo v kratkem izvršene prevedbe občinskih
uradnikov po novem zakonu.

Zbranim uradnikom naj bi še rekel, "da se bo peljal po volitvah v Ljubljano,

42
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"Zakon o izpremembi zakonov o občinah in oblastnih samoupravah", Uradni list ljubljanske in mariborske oblasti, 17. januar 1929, št. 5, 32.
"Zanimiv incident v celjskem občinskem svetu", Nova doba, 4. februar 1929, št. 10, 1.
Prav tam.
"Neznosne razmere v celjskem občinskem svetu", Nova doba, 5. april 1929, št. 27, 1.
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dal razpustiti mestni svet in sebe imenovati za komisarja". Po Posavčevih besedah je Goričan glede na svoj položaj kot župan, torej kot uradna oseba, dal vodjam posameznih uradov v občinskem svetu "netočno informacijo v tej smeri, da
vlada želi izvolitev izvestnega kandidata [Stanteta namesto Prekorška – op. J.
P.] v Narodno skupščino. Takega pooblastila in naročila ni imel." Posavec je še
vprašal, kako je mogel "izdati volilni letak v prilog enemu kandidatu [Stantetu –
op. J. P.], katerega je podpisal uradno kot župan, tako kakor kako drugo uradno
listino, kar je zloraba".46
Goričan je na izrečene očitke odgovoril, "da odklanja razpravo o stvareh, ki
so v zvezi z volitvami, tudi zato, ker niso na dnevnem redu, in da ne bo dopustil
debate o tem". Izjavil je še, da se lahko mestni svet pritoži na bansko upravo.47
Ker so na seji sklenili, da jo bodo nadaljevali 7. junija 1935,48 Goričan pa je dva
dni pred tem – 5. junija 1935 – sejo nenadoma preklical, je zaradi nerednega
sklicevanja sej petčlanska delegacija celjskega občinskega sveta 11. junija 1935
novemu banu Dravske banovine Dinku Pucu izročila pritožbo, ki so jo podpisali vsi člani celjskega mestnega sveta.49 Medtem so 9. junija 1935 vložili še
pisno zahtevo, naj predsednik občine v roku treh dni skliče novo sejo mestnega sveta.50 Župan je na to pristal in 12. junija sklical sejo na dan 4. julija 1935.51
Naslednji dan – 13. junija 1935 – pa je banu dal ostavko na položaj predsednika mestne občine s prošnjo, da ga razreši; 3. julija 1935 je še preklical za 4. julij
določeno sejo mestnega sveta.52 Na take razmere v celjskem občinskem svetu
in ravnanje celjskega župana se je odzvala banska uprava v Ljubljani. Petega
septembra 1935 je razrešila Alojzija Goričana in vse člane celjskega mestnega
sveta. Namesto njih so imenovali nove člane mestnega sveta in novega župana
mesta Celje ‒ člana JRZ Alojzija Mihelčiča.53 Novi celjski župan in mestni svetniki
so svečano zaprisegli 11. septembra 1935,54 dan kasneje, ko je bil za bana Dravske banovine postavljen član JRZ dr. Marko Natlačen.
V času župana Mihelčiča v celjskem občinskem svetu ni prihajalo do razhajanj zaradi političnih ali proceduralnih vprašanj. Med vidne dogodke, ki so
označili njegovo župansko dobo, sodijo volitve v Narodno skupščino Kraljevine Jugoslavije 11. decembra 1938, ko je bil izvoljen v jugoslovanski parla-
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"Burna seja celjskega mestnega sveta", Nova doba, 7. junij 1935, št. 24, 1–2. O tem glej tudi "Mestni
svet, župan in drugo", Nova doba, 24. junij 1935, št. 26, 1–2.
"Burna seja celjskega mestnega sveta", Nova doba, 7. junij 1935, št. 24, 1–2.
Prav tam.
"Župan, ki obstruira delo mestnega sveta", Nova doba, 14. junij 1935, št. 25, 1.
Prav tam.
Prav tam.
"Seja mestnega sveta že zopet preklicana!", Nova doba, 5. julij 1935, št. 28, 1.
"Novi celjski mestni svet", Nova doba, 14. september 1935, št. 38, 1.
Prav tam.
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Alojzij
Mihelčič
(1880–1975), celjski
župan v letih 1935–
1939 (Muzej novejše
zgodovine Celje)

ment. Kmalu zatem – sredi februarja 1939 – je Mihelčič zaradi nezdružljivosti
s poslansko funkcijo dal ostavko na položaj predsednika celjske mestne občine.55 Na njegovo mesto je bil marca 1939 imenovan pripadnik JRZ odvetnik
dr. Alojzij Voršič.56 Voršič je svojo funkcijo nastopil 28. marca 193957 in jo opravljal do zloma prve jugoslovanske države. V tem času v Celju večjih političnih
dogodkov oziroma dogodkov, ki bi se navezovali na vsedržavni okvir, ni bilo
do 27. marca 1941 – dneva, ko je bil zaradi pristopa Kraljevine Jugoslavije k
trojnemu paktu 25. marca 1941 v Beogradu izveden državni udar. V Celju so

55
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"Celje in okolica, Celjski župan podal ostavko", Nova doba, 17. februar 1939, št. 8, 3.
"Celje in okolica, Novega župana in nekaj novih mestnih svetnikov smo dobili", Nova doba, 24. marec
1939, št. 13, 4.
"Celje in okolica, Novi celjski župan je prevzel posle", Nova doba, 31. marec 1939, št. 14, 3.
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Dr. Alojzij Voršič
(1888–1973), celjski
župan v letih 1939–
1942 (Muzej novejše
zgodovine Celje)

bile manifestacije za mladega kralja, "pred pravoslavno cerkvijo v Celju se je
zbiralo mlado in staro, ki so nato v sprevodu krenili po mestnih ulicah proti
središču. Najzanimiveje je bilo zvečer, ko so pokali topiči po okoliških hribih,
v mestu je igrala godba iz Pečovnika in ljudje so z baklami v roki manifestirali podporo kralju Petru."58 Tako se je neposredno pred drugo svetovno vojno
slovensko Celje množično (po Novi dobi se je manifestacij udeležilo približno
15.000 oseb)59 opredelilo za neodvisno in svobodno jugoslovansko državo.
Deset dni kasneje ‒ 6. aprila 1941 ‒ je z napadom nemškega rajha in Kralje-

58
59

Goropevšek, Polpreteklost Celja, 34.
"Celje manifestira za mladega kralja", Nova doba, 28. marec 1941, št. 13, 1–2.
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vine Italije na Kraljevino Jugoslavijo druga svetovna vojna dosegla tudi Slovenijo. V Celju se je to zgodilo 11. aprila 1941, ko so ga zasedle nemške enote. S
tem sta bila tako Celje kot vsa okupirana Slovenija postavljena v povsem nov
zgodovinski položaj, ki je za slovensko idejno ter narodnopolitično misel in
akcijo pomenil nov izziv. Nastopilo je novo obdobje narodove zgodovine, ki pa
kljub svoji skrajno zaostreni vsebini ni več moglo spremeniti vloge in pomena
Celja v slovenskem političnem življenju v času prve jugoslovanske države. To
pa je bil čas, ko so se v Celju ob vseh temeljnih idejnih, narodnopolitičnih in
socialnogospodarskih vprašanjih izražale in opredeljevale vse ključne prvine
takratne slovenske politike. Zato pomeni poznati vlogo Celja v slovenskih političnih razmerah za časa prve Jugoslavije, poznati pomemben in tudi vsenarodno označujoč vidik politične zgodovine Slovencev v prvi polovici dvajsetega
stoletja.

Jurij Perovšek
THE POLITICAL LANDSCAPE OF CELJE IN THE PERIOD
FROM 1918 TO 1941

SUMMARY
In the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes, the first Yugoslav state, the town
of Celje was an important intersection of Slovene political life. One reason for
that was that in the interwar period, Celje contributed its own political creative forces and purpose to the development of Slovene political thought and
action (active support for the railroad strike and the general strike in 1920; the
all-worker meeting in 1922; the emergence of the federalist Slovene Farmers'
Party and the Slovene Republican Party of Dr. Anton Novačan in the period
from1922 to1923 in the Celje region, the establishment of the federalist Slovene Farmers' Party in 1926, the fighting during strikes in the 1920s, the meeting
of the branches of the cultural association Svoboda in 1935; a large striking
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wave in the period from 1935-1936, the organization of a massive catholic
camp of Slovene boys and men in 1937, the establishment of the Socialist Association of the Working People in 1935, the establishment of the Association
of the Working People of Slovenia with affinity to the people's front in 1939).
Celje was the town in which most of all the central Slovene political powers of
that period – catholic, liberal, socialist and communist – presented or shaped
the essential elements of their ideological, national-political and social-economic views.
The catholic Slovene People's Party, which was the strongest Slovene political party in the interwar period, had three meetings of the party leadership and
three party meetings or assemblies of the party's representatives in Celje in the
period from 1922 to 1924 and in 1926. These gatherings strengthened all the
basic political tenets of the party: the autonomy for Slovenia, the equality of the
Catholic religion with other religions in the country and the catholic restoration of Slovene society, and in 1926 also the anti-fascist orientation of the party.
At the end of the 1930s in Celje, the head of the party Dr. Anton Korošec also
emphasized the anti-communist orientation of Slovene catholic politics.
The same as the catholic camp, the liberals also chose Celje for the presentation and exposition of their key political programs. In 1920, 1922, 1926
and 1928, Celje was the place of five meetings and assemblies of the Slovene
branch of the all-state Yugoslav Democratic Party and the Independent Democratic Party, which incorporated the majority of the Slovene liberal camp.
At these gatherings, the Slovene liberal politicians Dr. Vekoslav Kukovec, Dr.
Albert Kramer and Dr. Gregor Žerjav, defended the basic ideals and national
and political principles of the Slovene liberalism of that time: Yugoslav national
and state unitarism and strict opposition to political catholicism. Later in 1937,
Slovene liberals again openly supported Yugoslav unitarism at a gathering in
Celje.
In addition to catholic and liberal politics, Celje was also the place in which
organizational and political activities of the working class took place. In 1920,
1923, 1925 and 1926, Celje was the place of five congresses of the Yugoslav
Social Democrat Party and the regional organization of the Socialist Party of
Yugoslavia for Slovenia, and in 1922 and 1923 of two more conferences of the
regional organization of the Socialist Party of Yugoslavia for Slovenia.
In the second half of the 1930s Celje was an important place for connecting the working class with the left democratic groups. Some of them (the Association of Farm Boys and Girls) selected Celje as the place in which they formed
the principles of their political programs. In the vicinity of Celje, the first two
conferences of the Communist Party of Slovenia were held in 1938 and 1939
respectively. The first conference was held at Šmigl's vineyard building above
Grajska gora in the valley Savinjska dolina, while the second was held in Jošt's
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mill in Medlog by Celje. The conferences discussed the dangers of Hitlerism and
the organizational issues of the party.
In the first Yugoslav state, Celje experienced its own political dynamics. This was shown in particular in 11 elections that took place in Celje: the
elections into the Legislative Assembly and then the National Assembly of the
Kingdom of the Serbs, Croats and Slovenes in 1920, 1923, 1925 and 1927, the
elections into the National assembly of the Kingdom of Yugoslavia in 1931,
1935, 1938, the elections into the provincial assembly of the Maribor district
in 1927, and the Celje municipality elections in 1921, 1924 and 1927. These
elections showed that in the interwar period, Celje mainly supported the liberal
camp. Other political options were also successful, in particular the catholic
and socialist. In addition to political representatives of the traditional Slovene
political camps, the National Radical Party, which was the strongest political
party in the state, was also successful in Celje. Due to the presence of the members of German nationality in Slovene Styria, the Germans were also well represented in political life. Thus in the interwar period, Celje played an important
role in Slovene politics and at the same time formed its own versatile political
identity. The political role of Celje in the period from 1918 to 1941 represents
an important national aspect of the political history of the Slovenes in the first
half of the 20th century.
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UDK 94(497.4Celje):33"1918/1941"
1.01 Izvirni znanstveni članek

"Celje je najperspektivnejše mesto
v celi državi"

Celjsko gospodarstvo med svetovnima vojnama

Marija Počivavšek
Dr., muzejska svetnica
Muzej novejše zgodovine Celje
Prešernova ulica 17, SI – 3000 Celje
e-pošta: marija.pocivavsek@mnzc.si

Izvleček:

Proces urbanizacije in industrializacije, ki je Celje zajel v drugi polovici 19. stoletja,
je v mesto pritegnil nove priseljence – po ustanovitvi tovarne emajlirane posode
in Cinkarne se je oblikovalo delavsko naselje Gaberje – ter tako spreminjal
socialno in nacionalno strukturo trgovinsko-obrtnega in razvijajočega se
industrijskega središča. Mestno središče je sicer še vedno živelo v glavnem od
obrti in razvijajoče se trgovine (upravni ter trgovinsko-obrtni značaj), še zmeraj
je bila nezanemarljiva tudi vloga turizma. V drugi polovici 19. stoletja se je Celje
razvilo v eno pomembnejših gospodarskih središč na Štajerskem. Vzporedno
z delovanjem slovenskih posojilnih in denarnih zavodov je rasla tudi moč
slovenskega meščanstva, ki ni postalo le nosilec slovenske nacionalne zavesti,
ampak se je počasi krepila tudi njegova ekonomska vloga. Celje se je tako v tem
času razvilo v eno najpomembnejših industrijskih središč na Slovenskem.

Ključne besede:

Celje, gospodarska zgodovina, gospodarska struktura, industrializacija,
trgovina, obrt

Studia Historica Slovenica
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 14 (2014), št. 2–3, str. 479–504, 64 cit., 6 slik, 5 diagramov, 3 preglednice
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški)
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Celje se razvija
19. in 20. stoletje veljata (tudi) v slovenskem prostoru za čas velikih sprememb;
na gospodarskem področju je Slovenija v tem času prešla iz agrarne v industrijsko družbo, in to v dveh različnih družbenoekonomskih kontekstih.1 Gospodarski razvoj se je v drugi polovici 19. stoletja dotaknil tudi Celja, kar ni naključje,
saj je skozi mesto malo prej stekla južna železnica. V do takrat agrarnem predmestju Gaberje je najprej (leta 1873) avstro-ogrska država ustanovila Cinkarno,
prvo industrijsko podjetje, dobrih dvajset let kasneje (1894) pa je Nemec Adolf
Westen tam postavil obrtno delavnico, ki je kmalu dobila industrijski značaj ter
kot tovarna emajlirane posode postala največje kovinsko podjetje v Celju. Tako
se je Celje razvilo v eno pomembnejših gospodarskih središč na Štajerskem. Na
prelomu stoletja je začela rasti (gospodarska) moč slovenskega meščanstva; v
začetku 20. stoletja je imela občina Celje mesto (za razliko od okoliške občine,
kjer se je skoncentrirala industrija) značaj trgovinsko-obrtnega središča – kar
164 trgovin je z izdelki široke potrošnje oskrbovalo geografsko področje z več
kot 200.000 prebivalci.
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Diagram 1: Poklicna struktura celjskega prebivalstva med svetovnima vojnama (v %)2

1

2

Žarko Lazarević, "Identitetne zadrege slovenskega ekonomskega zgodovinopisja", v: Podobe modernizacije: poglavja iz gospodarske in socialne modernizacije Slovenije v 19. in 20. stoletju, ur. Žarko
Lazarević (Ljubljana, 2009), 13.
Anton Melik, "O poklicni sestavi prebivalstva v mestih Slovenije", Tehnika in gospodarstvo, št. 9–10
(1936/1937): 172–178.
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Absolutno najmočnejšo panogo sta predstavljali industrija in obrt; bili sta
najmočnejši tako v mestu (31,3 %) kot v okoliški občini (48,5 %). V mestu so
sledile javne službe (19,7 %), v okolici pa kmetijstvo (20,2 %). V mestu in v okolici je bila na tretjem mestu (če odštejemo upokojence in ostale) trgovina (14
% v mestu, 6,5 % v okolici). Na četrtem mestu je bil promet (4,4 % v mestu in 6,1
% v okolici).
Do druge svetovne vojne se je že omenjenima industrijskima podjetjema
pridružilo še približno dvajset podjetij, v katerih je delalo več kot 3.000 delavcev. Podobe Gaberja kot industrijske oz. delavske mestne četrti so ob številnih
tovarniških obratih dopolnjevale delavske stanovanjske soseske, v delovnem in
bivanjskem vsakdanu delavcev in njihovih družin pa sta se postopoma oblikovali tudi specifična delavska identiteta in kultura.3
Proces urbanizacije in industrializacije je v mesto pritegnil nove prebivalce
ter tako spreminjal socialno in (po prvi svetovni vojni) tudi nacionalno strukturo upravnega, trgovinsko-obrtnega in razvijajočega se industrijskega središča. Po Krajevnem leksikonu Dravske banovine4 je Celje štelo dobrih 7.600 prebivalcev, celotna mestna občina pa okrog 19.000; samo v Gaberju in Zavodni je
živelo preko 4.000 prebivalcev – industrija je bila namreč locirana izven mesta,
na periferiji. Najpomembnejše industrijske panoge so bile kovinska, kemična
in lesna industrija, izdelovanje emajlirane posode in opeke, pa tudi izdelovanje
alkoholnih pijač in kamnoseštvo. Celje je imelo okrog 250 trgovin (med njimi
so bile tudi veletrgovine), v obrti je bilo zaposlenih okrog 1.000 ljudi, v mestu pa
je delovalo tudi več denarnih zavodov. Celje je bilo za Ljubljano in Mariborom
tretje največje gospodarsko, prometno in kulturno mesto Dravske banovine.5
Zaradi hitrega gospodarskega razvoja v novi državi tako ne preseneča izjava
slovenskega pisatelja in politika Antona Novačana iz leta 1922: "Celje je najperspektivnejše mesto v celi državi."6

Vznik novih obrti
Med prvo svetovno vojno je prevladoval nadzorovan sistem gospodarstva
(racionirana preskrba), v letih po vojni pa se je začel razcvet gospodarstva, k
čemur je pripomoglo tudi bogato zaledje Savinjske doline. Tudi v Celju so se
razmere začele počasi normalizirati. Vrste domačih obrtnikov, tudi tistih, ki so

3
4

5
6

Tone Kregar, Delavsko Celje (Celje, 2011), 5.
"Mestna občina Celje", v: Krajevni leksikon Dravske banovine (Ljubljana, 1937), 112–113 (dalje: "Mestna
občina Celje").
Prav tam, 112.
Janez Cvirn, Celje (Celje, 1999), 112.
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Mestno središče Celja je med svetovnima vojnama imelo upravni ter trgovinsko-obrtni značaj
(Zgodovinski arhiv Celje)

se vrnili s fronte, so okrepili še begunci s Primorske.
Tehnični napredek, ki se je začel že v letih pred prvo vojno, je postal v letih
po njej še intenzivnejši. To je imelo za posledico nastanek vrste novih obrtnih
panog, povezanih predvsem z mehaniko, avtomehaniko, avtomobilizmom,
elektriko in elektromehaniko. Razen tega pa je napredek v razvoju tehnike
posegel v že obstoječe obrti, kot so npr. kovinarstvo, mizarstvo, pletilstvo in
frizerstvo, kjer so začeli uporabljati električno energijo in strojno obdelavo.7 Na
drugi strani pa so nekatere obrtne panoge zaradi spremenjenega načina življenja nazadovale – tako je npr. motorizacija prometa vplivala na nazadovanje
žive vprege,8 kar je imelo za posledico upad kovaške in sedlarske obrti. Poglejmo vpliv modernizacijskih procesov na gibanje nekaterih obrti:

7

8

Prim. Janko Orožen, Zgodovina Celja in okolice, II (Celje, 1974), 390 (dalje: Orožen, Zgodovina Celja);
Janko Orožen, Zgodovina obrti v Celju in severovzhodni Sloveniji (Celje, 1971), 201–203 (dalje: Orožen,
Zgodovina obrti).
Pred prvo svetovno vojno je bilo v Celju okrog 300 konj, v začetku tridesetih let pa le še 17. Glej Fran Šink,
"Razvoj trgovine", v: Spominski zbornik Slovenije (Ljubljana, 1939; dalje: Spominski zbornik Slovenije),
389 (dalje: Šink, "Razvoj trgovine").
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Diagram 2: Gibanje obrti v Celju med letoma 1902 in 19259

Malce kasneje, v letih 1925–1927, je bilo v davčnem okraju Celje mesto po
statističnih podatkih 310 obrtnih obratov, v davčnem okraju Celje okolica pa
kar 1.022.10 V tridesetih letih je bilo po podatkih v Celju in bližnji okolici okrog
530 mojstrov, 200 pomočnikov in 300 vajencev.11
Vse do leta 1932 je bila v veljavi avstrijska obrtna zakonodaja. Oblika organiziranosti obrtnikov so bile tudi v tem obdobju obrtne zadruge. Nekatere so
imele sedež v Celju, druge skupine obrtnikov pa so se vključile v zadruge, ustanovljene za področje Slovenije oz. mariborske oblasti. Poleg tega, da so ščitile
9
10
11

Fran Windischer, Gradivo za statistiko trgovine, obrta in industrije v Sloveniji (Ljubljana, 1929), 29–37.
Prav tam, 47–54.
Orožen, Zgodovina Celja, 394.
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svoje člane, so imele zadruge še nekaj pomembnih pristojnosti: ob vsaki podelitvi koncesije je politična oblast vprašala za mnenje pristojno zadrugo; zadruge
so sodelovale tudi pri zaključnih izpitih vajencev – predsednik izpitne komisije
je bil namreč delegat zadruge.12
Preglednica 1: Zadružne organizacije za mesto Celje13

Zadruge za celjsko okolico

Sedež

Obrtna zadruga čevljarjev

Celje

Gostilničarska obrtna zadruga

Celje

Kovaška obrtna zadruga

Celje

Obrtna zadruga kovinarjev in sorodnih strok

Celje

Obrtna zadruga krojačev, šivilj in izdelovalcev perila

Celje

Obrtna zadruga mesarjev

Celje

Strokovna zadruga mizarjev

Celje

Obrtna zadruga pekov

Celje

Zadruga prostih obrti

Žalec

Kolektivna zadruga rokodelskih obrti

Celje

Obrtna zadruga sedlarjev, jermenarjev in tapetnikov

Celje

Gremij trgovcev

Celje

Nov obrtni zakon,14 ki je stopil v veljavo leta 1932 in je temeljil na avstrijski
obrtni zakonodaji, je obrti razdelil na:
• obrti, ki se izvršujejo na osnovi pooblastil upravnih oblasti – sem sodijo
med drugim vsi obrtni in trgovinski obrati, za katere je potreben dokaz
ustrezne strokovne izobrazbe, torej vse rokodelske obrti, trgovinskih
pa zakon posebej ne našteva;
• obrti, ki se izvršujejo na osnovi dovolitve oz. koncesije splošnih upravnih oblasti: oseba je morala izpolnjevati osebne pogoje za ustanovitev
in vodenje obrti – zakon navaja 36 tovrstnih obrti, med njimi so gostilne, denarni zavodi in prevozna podjetja;
12
13
14

Prav tam, 392.
Zgodovinski arhiv Celje (ZAC), SI_ZAC/0024/002 Mestna občina Celje (1850–1941), AŠ 69, 1928/891.
Zakon o obrtih, Službeni list kraljevske banske uprave Dravske banovine (Ljubljana, 2. 12. 1931), § 3.
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•

 brti, za delovanje katerih je potrebna posebna odobritev – navedenih
o
je 64 takšnih obrti, gre pa za "delavnice in naprave podjetij, v katerih
se uporabljajo posebna ognjišča, parni stroji, motorji, vodna ali druga
naravna sila ali ki utegnejo biti nevarne ali neprilične zaradi škodljivega
vpliva na zdravje, zaradi ogrožanja varnosti, neprijetnega duha, neobičajnega hrupa ali potresanja."15

Šest mesecev po izidu omenjenega zakona je bilo potrebno vse obstoječe
obrti vpisati v registre, v treh mesecih pa zamenjati stara dovolila oz. obrtne
liste. Registri so bili trije: rokodelski, industrijski in trgovinski.16
Z omenjenim obrtnim zakonom so se zadruge preimenovale v združenja;
poleg novega naziva se je zmanjšal tudi obseg njihovih pristojnosti: niso imele
več vpliva na podelitev obrti, odvzela se jim je pravica do pritožbe k podelitvi,
pa tudi na zaključnih izpitih vajencev je bil po novem njihov predstavnik samo
član komisije in ne več njen predsednik. Z omenjenim obrtnim zakonom je prišlo tudi do reorganizacije združenj. V Celju jih je od 40 možnih obstajalo le še 11:
Preglednica 2: Obrtna združenja za mesto Celje po letu 193217

Združenje

Število članov

Združenje čevljarjev

125

Združenje kovinarjev in kolarjev

127

Združenje krojačev in šivilj

187

Združenje mesarjev in prekajevalcev

173

Združenje mizarjev

190

Skupno združenje obrtnikov
Združenje kovačev

86
167

Združenje sedlarjev, tapetnikov in sorodnih strok

72

Združenje klobučarjev

62

Združenje steklarjev
Združenje gostinskih obrti

15
16

17

39
?

Prav tam, § 105.
Več o registrih, zlasti trgovinskih, v: Marija Počivavšek, En gros & en detail: trgovina v Sloveniji do druge
svetovne vojne (Celje, 2012), 374–378 (dalje: Počivavšek, En gros & en detail).
Orožen, Zgodovina obrti, 212–214.
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Sedež Holobarjeve črkoslikarske delavnice v ulici Za kresijo (Muzej novejše zgodovine Celje)

Vsa združenja so imela skupno pisarno, leta 1937 so izvolili tudi skupno
vodstvo: predsednik je postal slikarski mojster Stojan Holobar, načelnik pa
kipar in pozlatar Miloš Hohnjec. V celotnem celjskem okrožju je bilo 41 združenj, ki so skupaj štela 3.751 članov.18
Organizacijsko je bil kot prehodna instanca med združenji ter Zbornico
za trgovino, obrt in industrijo okrožni odbor, njegov predsednik je bil urar in
zlatar Anton Lečnik. Člani zbornice so bili imenovani, celjsko obrtnike je v njej
predstavljal kipar in pozlatar Miloš Hohnjec. Celjski okrožni odbor je obsegal
območje srezov Celje, Gornji Grad, Slovenj Gradec, Konjice, Šmarje, Laško in
Brežice. Vanj je bilo vključenih 44 zadrug oz. združenj z okrog 4.500 obrtniki.
Leta 1940 so na pobudo omenjene zbornice ukinili krajevna združenja in ustanovili večja, pristojna za vso banovino.19
Aktivnost celjskih obrtnikov se je kazala tudi v organizaciji obrtnih razstav,

18

19

Marija Počivavšek, "Obrt in trgovina v Celju med svetovnima vojnama", v: Odsevi preteklosti 3: iz zgodovine Celja 1918–1941 (Celje, 2001; dalje: Odsevi preteklosti 3), 122 (dalje: Počivavšek, "Obrt in trgovina
v Celju").
Prim. Orožen, Zgodovina Celja, 395, in Janko Orožen, Obrtna razstava v Celju 4.–18. avgusta 1935:
vodič po razstavi in mesto Celje z okolico (Celje, 1935), 102.
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ki so potekale v poslopju in na dvorišču dekliške osnovne šole (danes Gimnazija Celje – Center) v letih 1922, 1935 in 1937. Razstave so poleg strokovnega
imele tudi družabni značaj. Obrtniki so namreč poleg dosežkov v svojih panogah, ki so jih predstavili strokovni in širši javnosti, poudarjali tudi povezovalni
element – druženje in spoznavanje samih obrtnikov in njihovih dejavnosti.
Na ta element se navezuje organiziranost celjskih obrtnikov v razna društva. Občeslovensko obrtno društvo, ustanovljeno v letih pred prvo svetovno
vojno, je bilo aktivno tudi po njej. Leta 1928 se je preimenovalo v Slovensko
obrtno društvo. Do leta 1929 ga je vodil Ivan Rebek, zatem pa Vinko Kukovec. Leta 1929 je društvo v Gledališki ulici kupilo poslopje nekdanje Zlatarke
in v njem uredilo Obrtni dom.20 Že ob prevratu je začela poslovati tudi prostovoljna Zveza spodnještajerskih obrtnih zadrug pod vodstvom Blaža Zupanca,
vendar je bila pozneje kot Splošna zveza obrtnih zadrug prenesena v Maribor.
Leta 1922 so v Celju ustanovili še Zvezo obrtnih društev.21 Deset let kasneje so
obrtniki v Celju ustanovili Društvo jugoslovanskih obrtnikov, ki je pod predsednikovanjem Stojana Holobarja veliko pripomoglo k njihovemu organiziranju.
Težili so tudi k temu, da bi se vsi jugoslovanski obrtniki združili v enotni (obrtni) organizaciji in ne bi bili več v skupni zbornici; nasprotno pa si je Zbornica
za trgovino, obrt in industrijo prizadevala za združevanje posameznih strok
znotraj banovine v samostojna združenja. Kot rezultat teh prizadevanj so v letu
1940 odpadla krajevna združenja posameznih strok; ostala so samo skupna
združenja na sedežih oblasti prve stopnje ter novonastala združenja posameznih strok za področje celotne banovine.22
Gospodarska kriza v tridesetih letih je močno posegla tudi v življenje obrtnikov, saj sta jih močno prizadela zmanjšana kupna moč prebivalstva in konkurenca cenejših industrijskih izdelkov, ne gre pa zanemariti tudi nelojalne
konkurence. Zaradi manjšega zaslužka se je število obrtnikov precej zmanjšalo.
Glavno težo nazadovanja (tudi do 30 %) so nosile rokodelske stroke: čevljarji,
kolarji, kovači, krojači in šivilje, mizarji ter zidarji. Močna je bila, kot že rečeno, tudi konkurenca cenejših industrijskih izdelkov. Ko je država z naraščajočo
gospodarsko krizo omejila uvoz inozemskih izdelkov, se je npr. tovarna Bata
naselila v naši državi in zgradila v Borovem tovarno, domači čevljarski obrtniki pa so pri tem bíli neuspešen boj.23 Podobna usoda je doletela tudi krojaško
stroko, ključavničarje, steklobrusilce in mehanike.24 Spremljajoč pojav gospodarske krize je bilo tudi delo na črno, "šušmarstvo". Konec tridesetih let je zaradi

20
21
22
23
24

Žal ga je kmalu moralo prodati Zbornici za trgovino, obrt in industrijo.
Orožen, Zgodovina Celja, 392–393.
Orožen, Zgodovina obrti, 218–219.
Več o tem v: Počivavšek, En gros & en detail, 254–256.
Šink, "Razvoj trgovine", 382–384.
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prežeče vojne nevarnosti prišlo do maksimiranja cen, znova je zaživel zakon o
pobijanju draginje in ustanavljati so se začeli odbori za določanje in kontrolo
cen.
S procesi gospodarske modernizacije, pri čemer je bila industrializacija
njen najbolj značilen izraz, se je bila prisiljena spreminjati tudi obrt; privzemati
je morala nove oblike ter spreminjati način, obseg in vsebino poslovanja.25

Vzpon industrije
Po statistiki Centrale industrijskih korporacij je bilo 31. 12. 1937 v državi 3.054
industrijskih podjetij,26 od tega v Sloveniji 403; bila so iz različnih industrijskih
panog:
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22

9
20
27
34
37

Ind. gradbenega materiala

40

Rudarska in kovinska ind.
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Diagram 3: Slovenska industrijska podjetja leta 193727

25

26

27

Žarko Lazarević, "Temeljne razvojne poteze v obrti od srede 19. stoletja do druge svetovne vojne", v: Obrt
v našem kraju (Ljubljana, 1998), 27.
Navedeni statistični podatki o stopnji industrializacije niso popolnoma zanesljivi, saj so po državi neenotno tolmačili kategorijo industrijskega (obrtnega) podjetja.
Adolf Golia, "Industrija v Sloveniji", v: Spominski zbornik Slovenije, 374.
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V Gaberju je bila skoncentrirana celjska industrija (Muzej novejše zgodovine Celje)

Po začetnem zagonu v 2. polovici 19. stoletja je na Celjskem do novega zagona prišlo v obdobju med svetovnima vojnama. Lahko se strinjamo z gospodarskim zgodovinarjem Jožetom Šornom, da je ravno ta čas pomenil "klasično dobo
slovenskega kapitalizma".28 Z ustanovitvijo jugoslovanske države so se namreč
slovenskemu področju, ki je tedaj postalo industrijsko najbolj razvito znotraj
nove države, odprla nova tržišča. K hitremu razvoju slovenske industrije je veliko
pripomogla tudi protekcionistična gospodarska politika države, ki je z zaščitnimi
carinami ščitila domačo industrijo pred tujo konkurenco. Na Celjskem je bilo v
tem času ustanovljenih preko štirideset tekstilnih, lesnih, kemičnih in kovinskih
podjetij. Med njimi so prevladovala manjša podjetja, vendar se jih je kasneje kar
nekaj med njimi razvilo v velika.29 Razen Westnove tovarne emajlirane posode,
Cinkarne, Knez & Pacchiaffove zlatarne ter Rebekove tovarne tehtnic, tj. podjetij,
ki so bila ustanovljena že pred prvo svetovno vojno, so bila vsa pomembnejša
celjska podjetja ustanovljena v obdobju med obema vojnama. Večina novih podjetij je bila lociranih v Gaberju, le nekaj jih je bilo v središču mesta.30

28
29

30

Jože Šorn, "Razvoj industrije v Sloveniji med obema vojnama", Kronika, št. 1 (1959): 10.
Milko Mikola, Stara industrijska podjetja na Celjskem (Celje, 1996), 3 (dalje: Mikola, Stara industrijska
podjetja).
Milko Mikola, "Industrija v Celju med obema vojnama", v: Odsevi preteklosti 3, 94 (dalje: Mikola,
"Industrija v Celju").
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Nova podjetja so ustanavljale zlasti družbe z omejeno zavezo; že prej ustanovljeni Cinkarna (1873) in A. Westen (1894) sta bili delniški družbi. Precej
podjetij so kot svoje obrate oziroma podružnice ustanovila domača in tuja
podjetja: tovarno za proizvodnjo superfosfata v Gaberju je ustanovila Tovarna
kemičnih izdelkov v Hrastniku, d. d., Apnenik, d. z. o. z., je ustanovila Tovarna
dušika, d. d., Ruše, Schimmel & Co je bila podružnica istoimenske firme iz Miltitza pri Leipzigu, tovarno anilinskih barv in kemičnih izdelkov Viljem Brauns je
ustanovilo istoimensko podjetje iz Liberca na Češkem, podjetje za proizvodnjo
pralnega praška "Persil", d. z o. z., je izšlo iz obrata, ki je prvotno obstajal v okviru
že omenjenega podjetja Viljem Brauns, podjetje za proizvodnjo gasilnega orodja Rosenbauer K. in drug je ustanovilo istoimensko podjetje iz Linza; nekatere
od imenovanih obratov so tuja podjetja ustanovila v celoti sama, druge pa skupaj z domačimi podjetniki. Med ustanovitelji novih podjetij bilo največ Slovencev; po izvoru je absolutno je prevladoval domači kapital, tujega (nemškega,
češkega in švicarskega) je bilo sorazmerno malo.31 Značilnost industrializacije v
prvi polovici 20. stoletja je bila v njeni spontanosti, potekala je v skladu z liberalistično gospodarsko usmeritvijo, bolj ali manj v skladu z lastnimi zakonitostmi,
ob državni asistenci v obliki ekonomsko nacionalistične politike. Financirana
je bila z domačimi podjetniškimi sredstvi, bančnimi krediti ali neposrednimi
bančnimi in tujimi naložbami.32
Celjska industrija je na predvečer druge svetovne vojne zaposlovala okrog
3.100 delavcev in uslužbencev, kar je približno dvakrat več kot ob začetku prve
svetovne vojne. Največ (okrog 1.800) jih je bilo zaposlenih v kovinski industriji,
od tega kar 1.282 v Westnovi tovarni emajlirane posode. Po številu zaposlenih so
kovinski industriji sledile tekstilna industrija s približno 570, kemična industrija
s približno 220, gradbena industrija z 200 do 300, grafična industrija z okrog 100
in živilska industrija z okrog 60 zaposlenimi. Tolikšno povečanje števila zaposlenih v celjski industriji se je nujno odrazilo tudi v povečanju števila prebivalstva,
zlasti v nekaterih naseljih celjske okoliške občine; izpostaviti velja Gaberje, kjer
se je število prebivalstva z 2.006 (leta 1910) povečalo na 2.838 (leta 1931).33
Priseljevanje prebivalstva s podeželja v mesto je imelo za posledico izgradnjo delavskih stanovanj/kolonij; ravno v Gaberju je bilo zgrajenih več večstanovanjskih stavb za samske delavce, za delavske družine ter za uslužbence v
celjski industriji.

31
32

33

Prav tam, 94–95.
Žarko Lazarević, Plasti prostora in časa: iz gospodarske zgodovine Slovenije prve polovice 20. stoletja
(Ljubljana, 2009), 20.
Prav tam, 99.
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Diagram 4: Zaposleni v celjskih industrijskih podjetjih leta 193934
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Mikola, "Industrija v Celju", 97–98.
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Proizvodnja reklamnih tabel v Westnovi tovarni emajlirane posode (Muzej novejše zgodovine Celje)

Razcvet trgovine
Nastajanje potrošniške družbe na Slovenskem, ki je bila sicer še močno omejena, lahko umestimo že v čas med obema svetovnima vojnama. Zaradi družbenih in ekonomskih razmer je bila prej kupna moč še precej nizka; ker je večina
prebivalstva živela na robu eksistenčnega minimuma, je bilo največ povpraševanja po osnovnih življenjskih potrebščinah – obutvi in obleki. Tudi industrijska proizvodnja je bila na prelomu stoletja še v relativno majhnem obsegu, zato
so potrebe kupcev pretežno zadovoljevali kar proizvajalci (največkrat obrtniki) v neposrednem stiku s kupci. Tako so v tem času še igrali pomembno vlogo
sejmi in seveda krošnjarjenje.35 Je pa na prelomu stoletja opaziti še en pojav: z
razvojem industrije se je kot njen zaveznik – nasproti obrti – postavila trgovina, ki je bila prej partner obrti; trgovina je namreč prodajala industrijske izdelke, kakršne (ali podobne) je prej proizvajala obrt. Obrtniki so poskušali najti
svojo novo vlogo tako, da so npr. zahtevali zaščito svojih pravic, po drugi strani
pa so poskušali dvigniti strokovno izobrazbo in kakovost svojih izdelkov.36
Med prvo svetovno vojno so bili trgovci pravzaprav izločeni iz trgovinskega procesa. Prodajo živil in drugih potrebščin so namreč vršile centrale ter javne
35

36

Žarko Lazarević, "Blagovne znamke v ritmih časa", v: Cockta – pijača vaše in naše mladosti: o dediščini
slovenskih blagovnih znamk, ur. Adela Ramovš (Ljubljana, 2010), 18–19.
Počivavšek, "Obrt in trgovina v Celju", 194.
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in zasebne aprovizacije. Pomanjkanje živil in drugih potrebščin je povzročilo,
da so se nekatere aprovizacijske družbe ohranile še po vojni. Po vojni je trgovina sprva še delovala v razmerah, ki so nastale med vojno; za najvažnejša živila
so še vedno izdajali živilske karte. Ker še ni bilo na razpolago dovolj blaga, so
konec leta 1921 izdali zakon o pobijanju špekulacije, mestni občinski odbor pa
je imenoval protidraginjsko komisijo, ki je bdela nad stanjem cen.37 Pokrajinska
vlada je, da bi omejila naraščajočo draginjo, izdala več uredb zoper verižništvo
in navijanje cen. Zoper draginjo so začeli z ustanavljanjem akcijskih odborov;
njihova naloga je bila formiranje splošnih konzumnih društev, katerih člani bi
prejemali osnovne življenjske potrebščine po znižanih cenah. Službene novine v Beogradu pa so že spomladi 1919 objavile uredbo o svobodni trgovini, ki
jo je izdal ministrski svet na predlog ministra za trgovino in industrijo in ki je
razglašala za popolnoma prosto vso trgovino z osnovnimi življenjskimi potrebščinami (žitom, živino, mesom, zelenjavo, semeni, deželnimi pridelki, alkoholnimi pijačami, oljem, lesom, pohištvom in kmetijskim orodjem) znotraj Kraljevine SHS, izvzeti so bili le monopolni predmeti: petrolej, tobak, cigaretni papir,
mineralna voda, vžigalice in sladkor.38 Še naprej pa so veljali predpisi o najvišjih
cenah za živila in živino, nadzor nad prometom z živili pa je še obdržal Prehranjevalni urad. Omenjeni sklep ministrskega sveta je povzročil občuten porast
cen živil; so pa trgovci izrazili nezadovoljstvo ob razglasitvi proste trgovine39
marca 1919, saj na ta način niso bili več konkurenčni v primerjavi z verižniki.
Prost promet bi podprli šele potem, ko bi se gospodarske razmere normalizirale in bi prosto trgovino uvedli v vseh sosednjih državah.40
Iz prve svetovne vojne so zlasti mali, pa tudi srednji trgovci izšli eksistenčno
ogroženi. Zanje so predvideli organizacijo neke vrste samopomoči – organiziranje v skupne nakupne ali nabavne združbe po večjih krajih ali okrajih, s čimer
bi lahko dosegli znižanje nakupnih cen, popuste pri plačilih, prihranke zaradi skupnih skladišč itd., obenem pa bi oblika zadružnega združevanja imela za
posledico tudi tesnejše stike glede stanovskih vprašanj.
Značilnost prvega obdobja v razvoju gospodarstva po vojni je bilo poleg
precejšnje inflacije tudi prilagajanje gospodarstva na novem trgu. Po BDP je bila
Jugoslavija primerljiva z Avstrijo in Madžarsko, pred njo so bile npr. Italija, Nemčija, Velika Britanija in ZDA, za njo pa so zaostajale države JV Evrope in Portugalska. Delež slovenskega BDP znotraj jugoslovanskega BDP je med obema
vojnama znašal približno 12 % (in to pri 6 % ozemlja in 8 % prebivalstva). To ni

37
38
39

40

Orožen, Zgodovina Celja, 414.
"Svobodna trgovina", Ptujski list, 1919, št. 1, 1.
To je trgovina, pri kateri ne obstajajo nobene ovire ali olajšave pri prehodu blaga preko državnih mej; ni
zaščitnih carin, uvoznih in izvoznih prepovedi oz. uvoznih in izvoznih premij.
"Prosta trgovina?", Slovenski trgovski vestnik, 1919, št. 3, 1–2.
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slučaj, saj so iz Avstro-Ogrske izhajajoči predeli po razvitosti praviloma močno
presegali ostala (jugoslovanska) območja.41
Leta 1925 so v Celju ukinili carinarnico I. reda; postala je oddelek glavne
carinarnice I. reda v Mariboru. Sicer je celjska carinarnica dobro poslovala: letno
so ocarinili 3.000 vagonov uvoženega in 1.200 vagonov izvoženega blaga, za
kar je bilo plačano mesečno okoli 2.500.000 din carine (režijski stroški, vključno s plačami, pa niso znašali niti 1 % – 16.000 din). S spremembo statusa celjske
carinarnice so bili oškodovani bančni, industrijski in trgovski krogi v Celju, ki so
po ustanovitvi carinarnice (1922. leta) leta 1929 ustanovili še delniško družbo
Javno skladišče in prevozna družba – podjetje je opravljalo tudi posredovalne
in pravne posle; ob Savinji, nasproti železniškega skladišča so zgradili moderno carinsko poslopje in ga dali v najem carinarnici (po 25 letih poslovanja bi
poslopje prešlo v brezplačno last države).42 Leta 1929 se je delniška družba preoblikovala v družbo z omejeno zavezo Javno skladišče nasl., registrirano kot
trgovinska agentura, komisijska trgovina in špedicija.43 V letu 1927 so celjski
trgovci kljub protestom doživeli izgubo še te carinarnice, v bistvu podružnice
mariborske carinarnice; skupaj z mestno občino in Prevozno družbo si je gremij
prizadeval za njeno obnovo, a brez uspeha (nazaj so jo dobili šele leta 1940).44
Trgovstvo se je tudi stanovsko organiziralo. Po prevratu so se reorganizirali
(obvezni) trgovski gremiji, ki so si v letu 1919 razdelili področje Slovenije na
26 samostojnih enot. Leta 1932 se je zveza v smislu določb novega obrtnega
zakona preoblikovala v društvo, Zvezo trgovskih združenj. Število članic je od
26 gremijev naraslo na 29 združenj. V Celju sta delovala dva trgovska gremija: mestni in okrajni. Predsednik mestnega gremija je bil od leta 1919 pa vse
do druge svetovne vojne trgovec Rudolf Stermecki. Gremij trgovcev v Celju je
združeval vse osebe, ki so v Celju izvrševale trgovinsko obrt samostojno ali kot
zakupniki, prav tako njihove pomožne delavce in vajence. Naloge gremija so
bile: vodenje evidence članstva in skrb za pravilno razmerje med trgovci ter
pomočniki in vajenci; določanje pogojev, pod katerimi sme kdo imeti vajence; potrjevanje učnih spričeval ter nadzorovanje trgovskih šol in tečajev; skrb
za obolele člane gremija in vajence z ustanavljanjem bolniških blagajn; preprečevanje nelojalne konkurence med člani gremija. Vsi, ki so se na območju
celjskega gremija trgovcev ukvarjali s trgovinsko obrtjo, so bili člani gremija in
so se morali ravnati po pravilih tega združenja: izpolnjevati so morali sklepe
gremialnega zbora in gremialnega načelstva; pravočasno sporočati odprtje oz.

41

42
43
44

Teo Lazar, Značilnosti slovenskega gospodarstva v obdobju med prvo in drugo svetovno vojno, diplomsko
delo (Ljubljana, 2008), 13–16.
AS_448 Zbornica TOI, f. 266.
AS_448 Zbornica TOI, f. 310/3, Vprašalne pole za popis trgovine.
"Občni zbor celjskega trgovskega gremija", Nova doba, 21. 2. 1929, št. 15, 1.

494

S tudia
H istorica
S lovenica

Trgovina
z
usnjem in čevljarskimi
potrebščinami
na
Gosposki ulici (Muzej
novejše zgodovine
Celje)

prenehanje obratovanja v svoji trgovini ter vsako spremembo poslovanja; sporočati sprejem ali odpustitev trgovskega pomožnega osebja vključno z vajenci.
Članstvo v gremiju je prenehalo samo z opustitvijo trgovine oz. če je bila članu
odvzeta obrtna pravica.45 Najbolj zastopane stroke v gremiju so bile špecerijska,
manufakturna, konfekcijska in galanterijska. Gremij trgovcev Celje je imel tri
odseke: odsek za trgovce s špecerijskim, materialnim in kolonialnim blagom,
odsek trgovcev z manufakturnim modnim, konfekcijskim in galanterijskim
blagom ter častnega.46 Delovanje po odsekih je bilo kar uspešno, saj so bile trgovine v veliki meri specializirane. Leta 1930 je bilo članov gremija že 334.47

45
46
47

Počivavšek, En gros & en detail, 231–232.
AS_448 Zbornica TOI, f. 81/1.
SI_ZAC/0024/002 Mestna občina Celje (1850–1941), AŠ 71, Seznam članov gremija za mesto Celje,
1930.
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Po prvi svetovni vojni je bilo v mestu Celje še vedno veliko trgovin z mešanim blagom, katerih lastniki so bili manjši trgovci, čeprav se je že začela specializacija trgovin. Ob ljudskem štetju leta 1931 je mestna občina štela 7.602
prebivalcev, mesto z okolico pa 17.154 prebivalcev. Od tega je bilo v industriji
zaposlenih 2.500 oseb, z obrtjo se je ukvarjalo 1.300 ljudi, s trgovino pa 1.000.48
Cvetela je mala trgovina, prav tako pa je bilo v Celju več veletrgovin, ki so se
ukvarjale tudi s prodajo blaga na veliko in zalagale podeželske trgovce. K razcvetu je pripomoglo tudi s hmeljem in z lesom bogato zaledje Savinjske doline. Posamezna gospodarska podjetja so se v nekaj letih po prvi svetovni vojni
uspešno preusmerila na nova tržišča znotraj novonastale države.
Kljub povojnemu pomanjkanju in kasnejši draginji je bilo leta 1930 v Celju
že okoli 250 različnih trgovcev, ki so zaposlovali približno 400 pomočnikov
in drugih nameščencev ter okrog 100 vajencev.49 Poleg manjših trgovin, ki so
bile v veliki meri že specializirane (npr. trgovine s špecerijo, z mešanim blagom, z manufakturo in modnim blagom, z lesom, hmeljem, vinom in deželnimi
pridelki, z galanterijo in športnimi potrebščinami, s steklom in porcelanom, z
urami in nakitom, s čevlji in usnjem, knjigarne in papirnice, drogerije, s tehničnimi predmeti, z železnino, s kolesi in avtomobili), je v mestu delovalo tudi
nekaj veletrgovin, ki so bile znane po Jugoslaviji (Stermecki, Rakusch). Pojav
novih trgovinskih strok v smislu specializacije je razumeti kot odraz splošnega
razvoja in tehničnega napredka: npr. trgovine s športnimi artikli, prodaja fotomateriala v drogerijah, trgovine s tehničnim blagom (radioaparati, pisalnimi
in računskimi stroji), trgovine z avtomobili. Pojav veleblagovnic je nedvomno
pomenil cezuro v dotedanjem uveljavljenem sistemu prodajanja, saj je bil na ta
način omogočen neposredni stik kupcev s prodajnim blagom, (vele)blagovnice pa so – za razliko od specializiranih mestnih trgovin – ponujale široko paleto različnega modnega blaga, predvsem industrijsko izdelanih modnih oblačil
in drugih izdelkov široke potrošnje.
Novi mestni predeli so nastajali izven meja nekdanje mestne občine, saj
center mesta ni omogočal širjenja; v centru je imela najpomembnejšo vlogo
trgovinsko-obrtna dejavnost, pa tudi denarništvo je bilo pomembno.50
Trgovina je tako skupaj predstavljala 20,5-odstotni delež od 17.154 prebivalcev Celja (mestne in okoliške občine). V začetku tridesetih let je celjski gremij, ki ga je celotno obdobje med svetovnima vojnama vodil Rudolf Stermecki,
vključeval kar 291 trgovin, in sicer 12 trgovin z mešanim blagom, 24 s špecerijo in kolonialnim blagom, 22 manufakturnih, 5 galanterijskih, 13 lesnih, 10 z

48
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Dr. Nemo [Hugo Uhliř], Trgovsko-gospodarski leksikon, II, (Ljubljana, 1938), 170.
Orožen, Zgodovina Celja, 420.
"Mestna občina Celje", 113.
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deželnimi pridelki in sadjem ter 205 raznih drugih.51 Blago, ki so ga prodajali v
celjskih trgovinah, je bilo v veliki meri uvoženo iz Avstrije, Italije, Češkoslovaške
in Nemčije. Uvažali so zlasti kolonialno blago (čaj, kavo, dišave), razne vrste
tkanin, usnjene izdelke, galanterijo, igrače, porcelan, steklo, železnino, knjige in
papir.52 Po drugi strani pa je bil to čas gospodarske krize, zato so trgovce motili
pojavi, kot je bilo npr. krošnjarstvo, pa tudi tuji potniki, ki niso prodajali le vzorcev, ampak so prodajali blago celo v mestu, vsem na očem. Krizo v trgovini so v
tridesetih letih seveda občutili tudi potrošniki. Kupna moč je padla, zaradi slabih letin in višjih stroškov prevoza so se dvignile cene življenjskih potrebščin,
primanjkovati pa je začelo tudi različnih vrst blaga. V tem času se je trgovina
zmanjšala za tretjino. Podeželski trgovci so prenehali kreditirati kmete, veletrgovina pa ni več kreditirala podeželskih trgovcev. Trgovci so večkrat izpostavili
vprašanje visokih davkov, ki naj bi obremenjevali malo trgovino in ščitili velekapital, ter vprašanje nedovoljenega krošnjarjenja, zlasti z manufakturnim in
galanterijskim blagom. Konkurenco trgovcem so povzročali tudi vse številnejši
konzumi in nabavljalne zadruge, ki so določenim strukturam kupcev prodajale blago po ugodnejših cenah oz. ugodnejših odplačilnih pogojih. O krizi v
slovenski trgovini pričajo tudi podatki o gibanju števila trgovinskih obratov
v dvajsetih in tridesetih letih. Vrsta podjetij je zaradi plačilne nesposobnosti
(insolvence) morala v stečaj. Prvi val zapiranja podjetij je opaziti že v drugi
polovici dvajsetih let, drugi, neprimerno večji, pa v začetku tridesetih let. 53
Leta 1937 je bila slika celjske trgovine sledeča: v Celju je bilo 1.369 trgovinskih, obrtnih in industrijskih obratov s 4.400 uslužbenci in delavci, od tega je
bilo 347 trgovinskih obrti in 19 veletrgovin.54 V mestno združenje trgovcev je
bilo vključenih 1.181 oseb (mojstrov, pomočnikov in vajencev – med pomočniki in vajenci je bila približno polovica žensk), v okrajno (sresko) združenje, ki
je obsegalo območje treh okrajev, pa le 981. Približno tretjina trgovcev je imela
zaposlene nameščence, ki so vodili knjigovodstvo, ostali, zlasti manjši trgovci
pa so uradniške posle opravljali sami.55
Slovenija je bila primerno pokrita s trgovinskimi obrati: 1 obrat je prišel
povprečno na 93 prebivalcev. Največja gostota trgovinskih obratov je bila ravno
v Celju (1 obrat na 31 prebivalcev), sledila sta Ljubljana (40) in Maribor (61).56
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Gavro Gomišček, Celje – avtonomno mesto Dravske banovine (Novo mesto, 1932), 12 (dalje: Gomišček,
Celje).
Marija Počivavšek, "Trgovina med obema vojnama", v: Trgovina v Celju (Celje, 1990), 7 (dalje: Počivavšek,
"Trgovina med obema vojnama").
Marija Počivavšek, "Vpliv velike gospodarske krize na razvoj trgovine", Prispevki za novejšo zgodovino,
št. 1 (2006): 175–180.
SI_ZAC/0024/002 Mestna občina Celje (1850–1941), AŠ 24, Statistični podatki za Celje.
Počivavšek, "Trgovina med obema vojnama", 9.
Počivavšek, En gros & en detail, 249.
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Preglednica 3: Razmerje med gostoto prebivalstva in trgovinskimi obrati v treh slovenskih mestih57
Št. vseh
prebivalcev

Št. trgovinskih obratov

Št. preb./
trgovinski obrat

Ljubljana mesto

56.461

1.406

40,1

Ljubljana okolica

67.398

777

86,7

Maribor mesto

30.739

503

61,1

Maribor okolica

60.416

430

140,5

7.751

247

31,3

59.510

818

72,7

Okraj

Celje mesto
Celje okolica

Celje je med vojnama s svojo ugodno naravno lego predstavljalo prometno in gospodarsko središče ozemlja, ki je obsegalo gornjegrajski, slovenjgraški,
konjiški, celjski, laški in šmarski okraj in ki je štelo okrog 200.000 prebivalcev,
ki so ekonomsko gravitirali k Celju. Ekonomist Gomišček je tako videl prosperiteto Celja v začetku tridesetih let:
V povojni dobi je Celje napredovalo v trgovini, obrti in industriji najmanj za 60
%. Vzrok temu silnemu napredku pa tiči tudi v dejstvu, da je že od nekdaj bila
Savinjska dolina znana kot bogata pokrajina: posebno v dobi hmeljske in lesne
konjunkture se je trgovina dokaj razvijala. Leta dobre hmeljske kupčije do dvignila Celje do pravega trgovskega mravljišča in do imena solidnega trgovskega
mesta. Vpliv dobrih hmeljskih kupčij se je jasno zrcalil v razvoju male trgovine,
le-te so rastle in se razvijale.58

Konec tridesetih let je bilo v mestu okrog 300 večjih ali manjših trgovinskih
lokalov. Med njimi je bilo nekaj veletrgovin, ki so zalagale podeželske trgovce oz. so svoje blago razpošiljale po državi in so spadale med največja podjetja
svoje stroke. Zaradi dobro razvite trgovine sta bili v Celju zelo razviti tudi agentura in komisijska trgovinska dejavnost. Celjski trgovci so tudi sodelovali pri
celjskih razstavah dosežkov v obrti, industriji in trgovini v letih 1922, 1937 in
1939 – bodisi kot razstavljavci bodisi so imeli povečan promet zaradi sejemskih obiskovalcev. Celjski trgovci so poleg slovenščine govorili tudi nemško,
nekateri še italijansko in francosko. Za poklic so se usposabljali v dvorazredni

57
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Prav tam, 249.
Gomišček, Celje, 12.

498

S tudia
H istorica
S lovenica

trgovski šoli, tisti, ki so želeli višjo izobrazbo s tega področja, pa so se praviloma
odpravili v Zagreb na trgovsko akademijo.59
Pred drugo svetovno vojno je (združena) celjska mestna občina štela preko
23.000 prebivalcev. Najmočnejšo gospodarsko panogo je predstavljala industrija, pa tudi obrt je bila precej močna – od obeh dejavnosti je živelo 41 % prebivalstva. Seveda je Celje predstavljalo tudi trgovinski center za svoje zaledje:
leta 1939 je 346 trgovcev zaposlovalo 803 nameščence. Vsaj 31 trgovinskih
obratov je bilo v nemških rokah.60 Vsi veletrgovci, ki so oskrbovali trgovce na
malo, blaga niso sami uvažali neposredno iz tujine, ampak so ga kupovali pri
uvoznikih in tovarnah po Jugoslaviji.

Gospodarska podpora podjetnikom
Celje se je že v času pred prvo svetovno vojno razvilo v pomemben finančni
center, to vlogo je v jugoslovanski dobi še poglobilo – Celjska posojilnica, d. d.,
je postala pomemben bančni zavod slovenskih razsežnosti. V Celju je delovalo
več denarnih zavodov:61
• javni denarni zavodi: Mestna hranilnica in Južnoštajerska hranilnica;
• bančne delniške družbe: Celjska posojilnica;
• zadružne denarne ustanove: Zadružna zveza, kreditne zadruge Lastni
dom, Trgovsko-obrtna kreditna zadruga, Učiteljska gospodarska in
kreditna zadruga in najpomembnejša med zadrugami – Ljudska posojilnica, še naprej je delovalo vzajemno posojilno društvo Spar und Vorschussverein (v rokah nemško čutečih Celjanov);
• poleg teh domačih so v Celju delovale tudi podružnice drugih bank:
Prva hrvatska štedionica iz Zagreba, Ljubljanska kreditna banka,
Jadransko-podunavska banka in Slavenska banka iz Zagreba.
Denarništvo je torej v Celju med svetovnima vojnama doživljalo velik razcvet. Brez težav je podpiralo podjetniške pobude v mestu in okolici. Z Ljubljano,
osrednjim slovenskim finančnim centrom, kjer je bil sedež skorajda vseh bank,
hranilnic, dveh zadružnih zvez in kreditnih zadrug, se sicer ni moglo primerjati.
V primerjavi z Mariborom in Kranjem, ki sta bila ravno tako močni industrijski
središči, pa je Celje zlahka tekmovalo tudi na finančnem področju. Ta razvejana
struktura denarnih zavodov v Celju je torej ponujala široko paleto finančnih

59

60
61

SI_ZAC/0024/002 Mestna občina Celje (1850–1941), AŠ 66, Obrtni, trgovski, industrijski in prometni
podatki iz Mariborske oblasti.
Tone Zorn, "Nemški trgovski obrati v Sloveniji v letih 1938/1939", Kronika, št. 2 (1970): 116.
Žarko Lazarević, "Celjski denarni zavodi med obema vojnama", v: Odsevi preteklosti 3, 142.
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storitev – od varčevanja do kreditov. Zadostili so lahko tudi zahtevnim podjetniškim potrebam.62

Utrinek ob koncu
Zanimiva ugotovitev izhaja iz spodnjega diagrama, ki prikazuje gibanje različnih gospodarskih obratov v dvajsetih in tridesetih letih. Če se osredotočimo na
podatke o trgovinski dejavnosti, opazimo drastičen padec števila trgovin v času
velike gospodarske krize – skoraj tretjina trgovinskih obratov različnih strok je
v tridesetih letih zaradi različnih vzrokov (insolvence, stečajev, prisilnih poravnav) morala zapreti svoja vrata.
1938
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Diagram 5: Gibanje števila gospodarskih obratov na območju ljubljanske Zbornice TOI v letih 1918–
193863

62
63

Prav tam, 182.
Prim. AS_448 Zbornica TOI, f. 110/3, Dopis, 16. 11. 1938, ter Nina Zupančič Pušavec, Oblike organiziranja gospodarstva na Slovenskem od 1918 do 1941 (Ljubljana, 2003), 17.
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V postindustrijski družbi dobiva nekdaj industrijsko Gaberje vse bolj trgovinsko funkcijo / stalna razstava Živeti v Celju (Muzej novejše zgodovine Celje)

In kako se današnja kriza odraža v trgovinski dejavnosti? Vsaj za Celje lahko
trdim, da se je na račun drugih gospodarskih panog (industrije, obrti) povečalo
ravno število trgovin (kvadratura trgovin na število prebivalcev je med najvišjimi v državi).64 Na območju Gaberja, nekoč srčike celjske industrije, so danes
prisotni številni trgovinski centri. Kažeta se nam dva obraza družbe obilja: na
eni strani revščina in na drugi potrošništvo.

64

V zadnjih letih trgovina na Celjskem pridobiva ekonomsko moč tako glede na obseg ustvarjenega prihodka kot tudi čistega dobička. Ekonomska moč trgovine se vztrajno povečuje tudi v celjski mestni
občini: kar dobra tretjina vseh gospodarskih družb se ukvarja s trgovino, v njej pa je zaposlenih več kot
četrtina vseh v celjskem gospodarstvu zaposlenih oseb – njihovo število se še povečuje. Povečuje se tudi
intenzivnost zaposlovanja v trgovini. Vili Einspieler, "Večja moč trgovine", Delo FT, 4. 9. 2006, 23.
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Marija Počivavšek
"CELJE IS THE MOST PROMISING CITY IN THE WHOLE COUNTRY"
The Economy of Celje during the Interwar Period

SUMMARY
After the First World War, the national structure of the city changed; the first
post-war years were marked by the adjustment of the Slovene (Celje's) economy to new conditions. The individual commercial enterprises successfully
adapted to newly formed markets in the country in the first years after the First
World War. In the1920s, the situation returned to normal and was followed by
stabilization. Celje experienced a strong development in trade, crafts and industry. In 1921, Celje had 6,874 inhabitants; ten years later, the municipality had
7,600 inhabitants, and 17,154 including those in the surrounding area. 2500 of
them were employed, approximately 1,300 people were engaged in crafts, and
1,000 inhabitants were engaged in trade. Small trade flourished, but Celje also
had several wholesale stores that supplied the country stores. In 1930, Celje had
about 250 different traders that employed 400 assistants and other employees,
and about 100 apprentices. Beside smaller trades, which were already largely specialized, the city had several operating wholesale stores that were well-known across Yugoslavia. (Stermecki, Rakusch).
Technical progress which began before the First World War intensified in the
years after war. This resulted in the emergence of new types of crafts, especially
those related to mechanics, auto mechanics, electricity and electro mechanics.
Moreover, the technological development helped the existing crafts, such as
metallurgy, carpentry, knitting and hairdressing, which began to use electricity and new machines. Some crafts lost importance due to a changing lifestyle;
thus, for example, the motorization of transport caused the decline of black
smiths and saddlery trades. In the 1920s there were, according to statistics, 310
craft businesses in the tax district of Celje, and 1,022 in the tax district of the
surroundings of Celje. According to figures, there were about 530 foremen, 200
assistants and 300 apprentices in the span of thirty years. The activity of Celje's
craftsmen also resulted in the organization of craft exhibitions (1922, 1935
and 1937) of professional and social character. In addition to presenting their
achievements to their peers and to the general public, craftsmen also engaged
in socializing and networking.
In the process of industrialization, during the period between the world
wars, Celje got a new momentum. Among the approximately forty newly established industrial companies, textile, wood, chemical and metal companies pre-
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vailed; the number of employees doubled. Just before the Second World War,
the industry of Celje hired 3.100 workers and employees. By far, the majority
(nearly 1,800) were employed in the metal industry, 1,282 of them in Westen's
enameled crockery factory. In terms of the number of employees, metallurgy
was followed by textile industry with approximately 570 employees, chemical industry with 220, construction industry with 200 to 300, printing industry
with about 100, and food industry with 60 employees.
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UDK 94(497.4Celje)"1918/1941"
21/29(497.4Celje)"1918/1941"
1.01 Izvirni znanstveni članek

V (ne)znanem novem svetu:
paberki iz verskega življenja v Celju
med svetovnima vojnama
Aleš Maver
Dr., docent
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino
Koroška cesta 160, SI – 2000 Maribor
e-pošta: alexius.mauer@gmail.com

Izvleček:

Kot tretje najpomembnejše urbano središče v Kraljevini SHS zajetega
slovenskega prostora je dihalo Celje v verskem smislu drugače kot podeželje. Ob
prevladujočih katoličanih so bili tam namreč opazno zastopani še pravoslavci
in evangeličani, okrog trideset je bilo Judov. Gotovo je delnice Celja znotraj
Katoliške cerkve v Slovenije najbolj dvignila preselitev Družbe sv. Mohorja s
Prevalj sem. Ob župnijski in opatijski cerkvi je redno bogoslužje potekalo še v
štirih drugih celjskih cerkvah. Pravoslavna cerkvena občina je bila ustanovljena
leta 1922 na pobudo trgovca Ilije Zečevića in imela od vsega začetka za svoj
kronski projekt izgradnjo lastnega svetišča, kar se je uresničilo leta 1932.
Vodilna osebnost celjskega protestantizma, v veliki meri celo celjskega nemštva,
je bil v obdobju med vojnama nedvomno Gerhard May. Popis Judov v Dravski
banovini leta 1937 je poimensko navajal 21 celjskih Judov, med katerimi jih je
bila večina rojenih v Galiciji, trije tudi na Dunaju.

Ključne besede:

Celje, verske skupnosti, Katoliška cerkev v Kraljevini SHS, Mohorjeva družba,
Srbska pravoslavna cerkev v Sloveniji

Studia Historica Slovenica
Časopis za humanistične in družboslovne študije
Maribor, letnik 14 (2014), št. 2–3, str. 505–518, 45 cit., 1 slika, 2 diagrama

Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški)
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Versko življenje v Celju je bilo med letoma 1918 in 1941 vpeto v isti splošni
okvir, ki je bil značilen za vse slovensko ozemlje, po prvi svetovni vojni vključeno v Kraljevino SHS. Zato je prav, da najprej na kratko spregovorim prav o
tem okviru, nato pa se posvetim zelo kratkemu prikazu življenja štirih verskih
skupnosti, delujočih v Celju v obravnavanem obdobju.

Uvod
Vsaj za zunanje oblike verskega življenja prehod v novo državno tvorbo, Kraljevino SHS in poznejšo Kraljevino Jugoslavijo, nikakor ni bil tako travmatičen
kot spremembe po drugi svetovni vojni in revoluciji, pa tudi ne tako viden kot
demokratizacija in osamosvojitev v začetku devetdesetih let 20. stoletja.1 Toda
drznil bi si reči, da je bil kljub vsemu odločilen. Samoumevni katoliški monolit, značilen za vse slovensko narodno ozemlje razen za nekatere robove, se je
prvič v poreformacijski dobi znašel v širšem okviru, ki ni bil večinsko katoliški,
katolištvu pa niti ne naklonjen. To ni pomenilo le določenega šoka za od reformacije sem – z redkimi izjemami – tesne naslonitve na (naklonjeno) državno
oblast vajeno višjo hierarhijo, pač pa je postavilo Katoliško cerkev v slovenskem
delu nove kraljevine pred širši izziv. Po eni strani je bil tu večinsko nenaklonjeni odnos sicer le relativno najmočnejše, a z ozirom na dinastijo in na vodilne
politične sile v precej boljši položaj postavljene Srbske pravoslavne cerkve do
vsega katoliškega, ki je vsaj v javnem diskurzu znal pridobiti razsežnosti domala
civilizacijskega nasprotja.2 Posledica tega je bila, da so bile domala prvič v slovenskem prostoru izražene nekatere laicistične težnje, ki so v bistveno spremenjenih razmerah po drugi svetovni vojni lahko pognale obilo sadu. Omenjeno
je morda paradoks, če pomislimo, da je bila navezava srbskega pravoslavja na
staro srbsko državo in dinastijo prejkone tesnejša, kot je bila vsaj po letu 1874
enaka navezava Katoliške cerkve v Avstriji.3 A univerzalni značaj slednje je naredil svoje, kot je nenazadnje pokazalo tudi dogajanje po spremembah po letu
1989 po Evropi.

1

2
3

O tem gl. splošno prispevke v zbornikih Cerkev na Slovenskem v 20. stoletju, ur. Metod Benedik. Janez
Juhant in Bogdan Kolar (Ljubljana, 2002), in Cerkev, kultura in politika 1890–1941: Simpozij 1992,
ur. France M. Dolinar, Joža Mahnič in Peter Vodopivec (Ljubljana, 1993). V tem okviru prim. še posebej prispevka Borut Košir, "Cerkev in njen odnos političnih ureditev", v: Cerkev na Slovenskem v 20.
stoletju, o. c., 255–270 (dalje: Košir, "Cerkev in njen odnos"), in Janez Juhant, Zvonko Bregant in Janez
Markeš, "Katoliško gibanje in Slovenci kot narod", v: Cerkev na Slovenskem v 20. stoletju, o. c., 271–
284. Zanimiv je tudi kratek prikaz Iva Banca, Hrvati i Crkva: Kratka povijest hrvatskog katoličanstva u
modernosti (Zagreb, 2013), predvsem 55–83 (dalje: Banac, Hrvati i Crkva).
Prim. Banac, Hrvati i Crkva, 55 s.
Prim. o tem Košir, "Cerkev in njen odnos", 256–259.
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Druga plat iste medalje je bila v zvezi s kulturnim bojem v Sloveniji sami.
Ta ni pred vstopom v novo državno skupnost nikdar zares postavil pod vprašaj
vsaj nominalne pripadnosti katerega koli tabora katoliški veri. Liberalni blok je
na prelomu stoletja sicer odkril protestantsko reformacijo kot municijo v spopadu s katoliškim, kakor je denimo razvidno iz nekoliko poznejše Cankarjeve
mistifikacije o polovici pobitih in polovici izgnanih poštenjakov med protireformacijo. Toda navezava na sočasno luteranstvo za Slovence ni prihajala v
poštev, saj je imelo slednje v večinsko znani podobi izključno nemški obraz, kar
je še podčrtalo gibanje Los von Rom.4 Verske alternative so lahko bile torej samo
historično-utopične. V glavnem so se odvijale v preigravanju drugačnih scenarijev pokristjanjevanja, kot se je na Slovenskem v resnici zgodil.5 Pri tem sta v
ospredje prihajala precenjeni oglejski misijon in zlasti cirilmetodovska akcija,
ki na žalost mnogih pri nas ni bolj cvetela.6 Najdlje je v tovrstnih fantazijah,
katerih skupni imenovalec je bil zmanjševanje vloge iz v duhu časa kot nemškega dokumenta razumljene Konverzije znanega vodilnega Salzburga, šel verjetno Franc Kovačič, ki je privilegirano izhodišče slovenskega krščanstva uzrl
celo v antičnem Sirmiju.7
S Kraljevino SHS in z vstopom srbske pravoslavne cerkve tik pred in kmalu
tudi čez prag slovenskega ozemlja se je scena dramatično spremenila. Zdaj je
alternativa katoliškemu monolitu nenadoma postala otipljiva. Priporočala je
ni le njena povezanost z objokovano cirilmetodovsko dediščino, pač pa tudi
njena zavezanost načelom nacionalnega cerkvenstva, ki je bilo v prvih letih
po prvi svetovni visoko na lestvici in je na Češkoslovaškem denimo privedlo
celo do nastanka glomazne narodne (husitske) cerkve.8 A kot bo še razvidno,
je, kolikor niso k prestopanju v novo versko skupnost pripeljali banalni praktični razlogi, večinoma povezani z zakonskimi in nezakonskimi prilikami in
neprilikami, imela ogretost Slovencev za pravoslavje v prvi vrsti podobo civilne
religije v času, ko vsaj na Slovenskem še ni bilo spodobno biti brez veroizpovedi. Ožje religiozni motivi so podobno kot med gibanjem "Los von Rom" sudet-

4

5

6

7

8

O tem obširno Boštjan Zajšek, "Biti Nemec pomeni biti luteran" : Iz življenja nemških evangeličanov na
Slovenskem, s posebnim poudarkom na Mariboru in okolici (1862–1945) (Maribor, 2010), predvsem
65 ss. (dalje: Zajšek, "Biti Nemec").
O tem prim. Aleš Maver, "Miti o pokristjanjevanju pri Slovencih in Hrvatih v novejšem slovenskem in
hrvaškem zgodovinopisju", Studia historica Slovenica 8, št. 2-3 (2008): 267–280.
Ta "žalost" je razvidna še pri Bogo Grafenauer, "Pokristjanjevanje Slovencev", v: Zgodovina Cerkve na
Slovenskem, ur. Metod Benedik (Celje, 1991), tukaj zlasti 60.
Prim. recimo Franc Kovačič, "Petovij v zgodovini Južne Štajerske", Časopis za zgodovino in narodopisje 5 (1908): 1–22.
O tem gl. recimo Banac, Hrvati i Crkva, predvsem 57 s.
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Verska sestava Celja 1920 (brez vojakov)
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199

Judje
Pravoslavci
Drugi
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Grafikon 1: Verska sestava Celja leta 1920 (brez vojaštva) (Vir: Bojan Himmelreich, "Pravoslavna cerkev
sv. Save", v: V hiši mojega očeta je mnogo bivališč (Janezov evangelij, 14, 2): O porušenih celjskih cerkvah
(Celje, 2003), 3)

skih in notranjeavstrijskih Nemcev igrali zelo obrobno vlogo.9 Tudi sicer je šlo
za zelo podoben proces kot pri nemškem pročodrimstvu. Kljub precejšnjemu
potencialu je zajel malo ljudi, predvsem pa je predaprilska južnoslovanska tvorba trajala premalo časa, da bi se utrdil.
Kaj ima doslej navrženo opraviti z verskim utripom Celja med obema svetovnima vojnama? Precej. Kot tretje najpomembnejše urbano središče v Kraljevini SHS zajetega slovenskega prostora je dihalo Celje v verskem smislu drugače
kot podeželje, kjer je ostajal katoliški monolit vsaj nominalno neokrnjen. Katoliška vera je seveda tudi v mestu obdržala nesporen primat, a ta kljub vsemu
ni bil takšen kot v avstrijskih časih. Če je še leta 1920 v Celju bivalo med 6.286
prebivalci (brez vojakov in zapornikov) 6.049 katoličanov ob 199 evangeličanih in enaindvajsetih judih,10 se je ta slika do polovice tridesetih let spremenila.
Po podatkih Krajevnega leksikona Dravske banovine je imela takrat še vedno
edina fara v Celju, opatijska Danijelova, 17.563 vernikov, tem pa je nasproti
stalo za slovenske razmere znatno število pripadnikov ostalih dveh krščanskih

9

10

Prim. Bojan Himmerlreich, "Pravoslavna cerkev sv. Save v Celju", v: V hiši mojega očeta je mnogo bivališč (Janezov evangelij 14, 2): O porušenih celjskih cerkvah (Celje, 2003; dalje: V hiši mojega očeta),
zlasti 8 (dalje: Himmelreich, "Pravoslavna cerkev").
Podatki pri Himmelreich, "Pravoslavna cerkev", 3.
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konfesij: število pravoslavcev so cenili na 1.100, število evangeličanov isti Krajevni leksikon najbrž previsoko ceni na 422.11 V veliki meri imamo torej opraviti
s stanjem po dveh pročodrimskih gibanjih, enem preživetem in drugim v teku.
Poleg kristjanov so v družbenem življenju Celja določeno vlogo igrali še Judje.
Njihovo število se je vseskozi po prvi svetovni vojni gibalo okrog trideset. S tem
jih je bilo zunaj Prekmurja na Slovenskem bistveno več le v Ljubljani.12

Katoliška cerkev v Celju med obema svetovnima vojnama
V orbiti katoliške Slovenije je igralo Celje pomembno vlogo kot tretje najpomembnejše središče in kot drugo središče lavantinske škofije, na čelu katerega je stal celo dostojanstvenik, ki je smel infulo nositi najdlje od vseh, saj sta
Ptuj in Konjice mitro dobila precej za njim, Dravograd pa je formalno še spadal v krško škofijo. Tudi zato ni nenavadno, da je čast celjskega opata zamikala celo samega dr. Antona Korošca. Lavantinski škof Andrej Karlin mu jo je
sicer odrekel in za opata imenoval poznejšega dolgoletnega nosilca te funkcije
Petra Juraka (1884–1944), vendar bi Koroščevo opatovanje v spregi z njegovo
politično kariero v srednjeevropskem okviru dvajsetih let še ne predstavljalo
bistvene posebnosti, v zadnjem obdobju papeževanja Pija XI. morda nekoliko
bolj.13 Imenovanje opata je sicer po smrti Franca Ogradija, ki je službo nastopil še globoko v Avstro-Ogrski, novembra 1921 burilo duhove kar nekaj časa,
Karlin pa ga je po skoraj triletni sedisvakanci in dveh neuspešnih razpisih rešil
šele leta 1924. Za prvi zaplet je še pred Koroščevo prijavo na drugi razpis poskrbel kar lavantinski škof Napotnik, ki je novi oblasti v Kraljevini SHS odrekal
patronatske pravice nad opatijsko faro.14 Med Jurakovimi številnimi kaplani
velja omeniti vsaj znanega cerkvenega glasbenika Gregorja Zafošnika, ki mu je
predstavljalo Celje zadnjo kaplansko postajo, preden je leta 1931 odšel študirat
cerkveno glasbo na Dunaj.15
Gotovo je delnice Celja znotraj Katoliške cerkve v Slovenije najbolj dvignila preselitev Družbe sv. Mohorja s Prevalj sem. V mestu ob Savinji so leta 1927

11
12

13

14

15

Krajevni leksikon Dravske banovine (Ljubljana, 1939), s. v. Celje.
Zelo natančne podatke zdaj prinaša Andrej Pančur, Judovska skupnost v Sloveniji na predvečer holokavsta (Celje, 2011), zlasti 32–36 in 119–159 (dalje: Pančur, Judovska skupnost).
O tem vprašanju prim. Anthony Rhodes, The Vatican in the Age of the Dictators (London, 1973), passim. Prelat Ignaz Seipel je bil denimo avstrijski kancler do leta 1929, še leta 1930 nato zunanji minister.
Prim. Janko Orožen, Zgodovina Celja in okolice: Del 2: (1849–1941) (Celje, 1974), tukaj 441 (dalje:
Orožen, Zgodovina Celja).
Edo Škulj, "Zafošnik, Gregor (1902–1994)", Slovenska biografija, Slovenska akademija znanosti in
umetnosti, ZRC SAZU, 2013, http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi850807/#slovenski-biografski-leksikon (pridobljeno 2. oktobra 2014).
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družbeniki kupili hišo in uredili v njej tiskarno s sedežem uprave. Na čelu selitve
je bil podobno kot že ob tisti s Celovca na Prevalje dolgoletni ravnatelj tiskarne
Jožef Zeichen (1874–1939), doma sicer iz okolice Št. Jakoba v Rožu.16
Sklep o preselitvi je bil sprejet že 22. junija 1926, za njegovo uresničitev pa
je bilo potrebno pravno ločiti tiskarno in knjigarno od družbe same. Hiši na
Prešernovi ulici so prizidali po načrtih arhitektov Antona Suhadolca in Jožefa Plečnika stavbo za tiskarno in knjigoveznico.17 Selitev je bila zaključena do
decembra 1927, za seboj pa je potegnila tudi to, da sta kot protektorja poslej
krškemu škofu Adamu Hefterju družbo delala še lavantinski kolega Andrej Karlin in ljubljanski nadpastir Anton Bonaventura Jeglič.18 Politično liberalno Celje
seveda ni nujno z naklonjenostjo sprejelo tako pomembne katoliške ustanove,
zlasti ne v času, ko je liberalni tabor (1926) ustanovil svojo Vodnikovo družbo
kot protiutež Mohorjevi.19
Začetna celjska leta je še naprej zaznamovalo uredniško delo Frana Saleškega Finžgarja, ki je postal urednik že leta 1922 na Prevaljah. Ob stebrih mohorjanske knjižne produkcije, vsakoletnem koledarju (od leta 1929 s posebno,
nekoliko prilagojeno "koroško" izdajo) in večernicah, je knjižni program poživil z nekaterimi novostmi. Zlasti pomembno vlogo je odigrala zbirka Cvetje iz
domačih in tujih logov pod uredniško taktirko znanega slovničarja in poznejšega ljubljanskega stolnega dekana Jakoba Šolarja. Hitro omembo si gotovo
zasluži še Malovo nadaljevanje Grudnove Zgodovine slovenskega naroda. Finžgarja je kot urednik družbe leta 1934 nasledil poznejši ljubljanski nadškof Jožef
Pogačnik.20
Ob župnijski in opatijski cerkvi je redno bogoslužje potekalo še v štirih
drugih celjskih cerkvah. V najbolj osrednje ležeči nekdanji minoritski Marijini
cerkvi, ki jo je podobno kot opatijsko od konca 19. stoletja krasil historicistični zvonik, se je med obema vojnama nadaljevalo izročilo nemško govorečemu
prebivalstvu namenjenih pridig, ki so bile v nedeljo ob devetih.21
Poseben pečat sta dala Celju tudi obe samostanski svetišči. Zlasti kapucinska cerkev sv. Cecilije s samostanom je postala v času nove države pomembno
središče, saj je samostan pod svojo streho v medvojnem obdobju gostil tako
16

17

18
19
20
21

Valentin Inzko, "Vseslovenska versko-kulturna ustanova", v: Valentin Inzko, Marijan Smolik in Branko
Marušič, Družba sv. Mohorja: Celovška, Celjska in Goriška Mohorjeva v slovenskem kulturnem prostoru
(1851–1995) (Celje–Celovec–Gorica, 1996; dalje: Inzko et al., Družba sv. Mohorja), tukaj 35 (dalje:
Inzko, "Vseslovenska kulturna ustanova").
Marijan Smolik, "Mohorjeva družba od 1919 do 1995", v: Inzko et al., Družba sv. Mohorja, tukaj 62
(dalje: Smolik, "Mohorjeva družba").
Inzko, "Vseslovenska kulturna ustanova", 38.
Smolik, "Mohorjeva družba", 62–63.
Smolik, "Mohorjeva družba", 66 ss.
Bruno Hartman, Na poti pride vse naproti: Iz Celja v življenje (Maribor, 2007), 18 (dalje: Hartman, Na
poti).
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provincialat kot noviciat skupne slovensko-hrvaške kapucinske province.22
Kot se spominja denimo dr. Bruno Hartman, je bilo s kapucini v Celju povezano
živahno obhajanje specifičnega praznika Frančiškovih redov, t. i. porciunkule
– spomina posvetitve bazilike Marije Angelske nad asiško Porciunkulo 2. avgusta.23 Hartman praznovanje takole opiše:
Romarji so prišli h kapucinski cerkvi nad Savinjo že nad predvečer in noč prebedeli okoli nje. Stopnišče od primostja do ploščadi pred cerkvijo je bilo polno
romarjev, na stopniških presledkih pa so se utaborili berači in beračice, ki so
si obetali darov. Bila je živopisna druščina ubožcev, ki jih je slikovito upodobil
Anton Novačan v svojih črticah. Ob vhodu na stopnišče in po kratkih bregovih
ob njem pa so bile stojnice z blagom za božjepotnike. Najbolj se mi je obdržala v
spominu medičarjeva stojnica z lectarijo in blago medico, ki bi jo človek kar pil
in pil.24

Cerkev sv. Jožefa je imela po naselitvi Misijonske družbe (lazaristov) leta
1852 vseslovenski in celo slovanski pomen kot sedež leto poprej ustanovljene
Bratovščine sv. Cirila in Metoda, Slomškove ustanove, ki je kasneje v slovanskih okvirih prerasla v Apostolstvo sv. Cirila in Metoda. Tako ni nič čudnega,
da so prav v tej cerkvi naslednje leto postavili za tiste čase na Slovenskem še
neobičajen oltar "blagovestnikov Slovanov", ki je nadomestil poprejšnji oltar
Dobrega pastirja in so sredstva zanj v veliki meri prišla kar iz Slomškovega žepa.
Stara kipa z oltarja sta leta 1929 končala kot darilo za novo cerkev na Čukarici
v Beogradu. Sama bratovščina je svoj zenit sicer dosegla že v obdobju Habsburške monarhije. 30.500 članov, kolikor jih je denimo imela leta 1926, je bilo le še
slaba petina članstva z začetka 20. stoletja.25
Osrednji verski slovesnosti cerkvenega leta sta bili verjetno vstajenjska in
telovska procesija. Prva, ki so jo domačini imenovali "gorvstajeje", se je odvijala
na veliko soboto zvečer, spremljal pa jo je sejem na Glavnem trgu.26 Procesija ob
prazniku rešnjega telesa, šestdeset dni po veliki noči, jo je po svoji mogočnosti
še prekašala:
Vila se je skozi mesto in imela več postaj. /…/ Najimenitnejše pa je bilo nebo, ki so
ga nosili štirje močni fantje, pod njim pa je stopal visoki cerkveni dostojanstvenik,

22

23
24
25

26

Metod Benedik, "Redovništvo na ozemlju celjske škofije", v: V soju zlatih zvezd: Zbornik ob ustanovitvi
celjske škofije 2006–2007, ur. Jože Kužnik (Celje, 2008), tukaj 97 (dalje: Benedik, "Redovništvo").
Hartman zmotno meni, da je šlo za praznovanje godu sv. Porciunkule.
Hartman, "Na poti", 81.
O lazaristih pri sv. Jožefu gl. Alojz Gajšek, "Lazaristi v celjski škofiji", v: V soju zlatih zvezd: Zbornik ob
ustanovitvi celjske škofije 2006–2007, ur. Jože Kužnik (Celje, 2008), tukaj predvsem 145 s.
Hartman, "Na poti", 81 s.
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(brez vojakov)
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Grafikon 2: Narodnostna sestava pravoslavne občine v Celju 1936 (brez vojaštva) (Vir: Bojan
Himmelreich, "Pravoslavna cerkev sv. Save", v: V hiši mojega očeta je mnogo bivališč (Janezov evangelij,
14, 2): O porušenih celjskih cerkvah (Celje, 2003), 8)

morda opat Peter Jurak, z monštranco v rokah, ob spremljavi drugih duhovnikov
in ministrantov. /…/ Na vogalu nasproti Ljudske posojilnice je procesija zastala,
zastali pa so tudi vojaki, ki so, poravnani v gosjem redu, korakoma varovali nebo
v procesiji. /…/ Po molitvah in petju pri oltarju se je približal najsrhljivejši del
pobožnosti. Na častnikovo povelje so se vojaki poravnali v vrsto, sneli puške, z
njimi namerili v zrak in – ustrelili častno salvo.27

Ob vsakoletnih verskih slovesnostih so v Celju potekale številne izredne
cerkvene prireditve. Posebno omembo si zasluži tabor Slovenskih fantov in
mož, naslednikov nekdanjih Orlov, ki je potekal konec junija 1937. Zanimiv
je predvsem zato, ker je med njim s kratkim govorom zadnjič javno nastopil
takratni naslovni nadškof Anton Bonaventura Jeglič, ki je že 2. julija istega leta
umrl v Stični.28

27
28

Hartman, "Na poti", 82.
Jože Jagodic, Majhen oris velikega življenja: Nadškof Anton Bonaventura Jeglič (Celje, 2013), tukaj
353–356 (izvirna izdaja Celovec, 1952).

512

S tudia
H istorica
S lovenica

Druge verske skupnosti
Čeprav je bilo pravoslavcev še leta 1920 v Celju komaj za vzorec, so spremenjene razmere po prvi svetovni vojni privedle do tega, da so že kmalu zamenjali
evangeličane kot druga največja verska skupnost v mestu ob Savinji. Hrbtenico njenega članstva so ves čas predstavljali vojaki 39. pehotnega polka z družinami, katerih število se je gibalo okoli tisoč. Pravoslavna cerkvena občina je
bila ustanovljena leta 1922 na pobudo trgovca Ilije Zečevića in imela od vsega
začetka za svoj kronski projekt izgradnjo lastnega svetišča. Pravoslavni obredi
so namreč potekali v vojašnici kralja Petra, za večje slovesnosti so šli pravoslavcem na roke evangeličani s svojo Kristusovo cerkvijo.29 Pravoslavni verniki
v Celju in okolici so pripadli območju gornjekarlovške eparhije Srbske pravoslavne cerkve, ki je imela tedaj sedež v Plaškem blizu Ogulina. Leta 1933 jih je v
svoje okrilje sprejela novoustanovljena zagrebška metropolija.30
Podatki o narodnostni sestavi celjske pravoslavne občine, v katero so
kajpak sodili tudi pravoslavci iz osmih drugih okrajev, kaže zanimivo sliko. V
okrajih Celje, Laško, Krško, Brežice, Šmarje pri Jelšah, Konjice, Gornji Grad, Slovenj Gradec (le na desnem dravskem bregu) in Prevalje je ob koncu leta 1936
živelo skupaj 621 nevojaških članov skupnosti. Srbov je bilo le slabe tri petine
(356), več kot tretjina vernikov je bila Slovencev, Rusov pa z enainpetdesetimi
predstavniki sorazmerno malo.31 Podatki pričajo o tistem, kar sem zapisal že v
uvodu. Srbska pravoslavna cerkev je bila za Slovence v novem državnem okviru privlačna. Toda zapis iz kronike celjske pravoslavne občine hkrati potrjuje,
da v ozadju odločitve za prestop vanjo verski razlogi v ožjem smislu, kakor je
bilo ravno tako povedano, nikakor niso bili odločilni. Tam namreč o slovenskih
udih celjske pravoslavne srenje preberemo naslednjo precej neprizanesljivo
oceno:
Oni nasploh težko sprejemajo naše običaje, malo obiskujejo cerkev in kot da se
boje izpostavljati pri opravljanju svojih verskih dolžnosti. Nekateri … ostanejo v
duši popolnoma kot prej katoliki, a takih je največ. /…/ V okraju Laško se jih je v
enem letu vrnilo 9 v rimo-katoličane. /…/ Takšnih in podobnih primerov je več,
mogoče okoli 80 % in pravoslavje težko požene korenine med njimi. Vsi brez razlike obsojajo naziv srbska pravoslavna parohija, uradni srbski jezik in cirilico, v
prepričanju, da to moti širjenje pravoslavja med Slovenci.32

29
30
31
32

Himmelreich, "Pravoslavna cerkev", 3.
Prim. Orožen, Zgodovina Celja, 449.
Himmelreich, "Pravoslavna cerkev", 7.
Zgodovinski arhiv Celje, fond Srbska pravoslavna občina Celje, a. š. 1, Kronika, nav. po Himmelreich,
"Pravoslavna cerkev", 8.
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Nacionalni in na ozemlje ene države omejeni značaj posameznih pravoslavnih cerkva je bil ob vsej privlačnosti za Slovence očitno tudi problematičen.
Kot že rečeno, je bila osrednja naloga pravoslavcev v Celju gradnja pravoslavne cerkve, ki je postala sploh prva zgrajena na slovenskem ozemlju po
ustanovitvi Kraljevine SHS. Šele pozneje sta ji sledili mlajši "sestri" v Ljubljani
in Mariboru. Obsežna akcija zbiranja sredstev je stekla že kmalu po ustanovitvi cerkvene občine. Med velikimi dobrotniki, tistimi, ki so prispevali pet tisoč
dinarjev ali več, so se posebej izkazali celjski Nemci, kar lahko glede na poznejšo usodo svetišča deluje protislovno, a je bilo v skladu z lojalnim odnosom
Nemcev na območju Kraljevine SHS in poznejše Kraljevine Jugoslavije do oblasti in do pogosto na piedestal postavljene pravoslavne cerkve.33 Tako je nemška skupnost v Celju kot kolektiv podarila 10.000 dinarjev, največja posamezna
dobrotnika pa sta bila trgovec Daniel Rakusch s kar 13.600 dinarji in tovarnar
Adolf Westen s petimi tisočaki. Bistveni prispevek k uspešni izvedbi projekta je
šel seveda na rovaš mestne občine, ko je leta 1929 pravoslavni občini odstopila gradbeno zemljišče na današnjem Gledališkem trgu.34 Še istega leta je lahko
bil blagoslovljen temeljni kamen, medtem ko je celotno stavbo, posvečeno sv.
Savi, 19. junija 1932, na pravoslavne binkošti, blagoslovil sam srbski patriarh
Varnava.35 Po načrtih arhitekta Momirja Korunovića zgrajena in z ikonami znanega srbskega slikarja Uroša Predića okrašena cerkev leta 1941 ni preživela niti
meseca okupacije.36
Usoda evangeličanske skupnosti v Celju, ki je do začetka dvajsetih let predstavljala najpomembnejšo versko manjšino v mestu, je bila kajpak bistveno
drugačna. Po svoje je bila podobna zgodbi večinskih katoličanov. Ti so se znašli
v državi, kjer niso bili več večina in ne deležni naklonjene obravnave državnih
oblasti, evangeličani pa nenadoma niso bili več ljubljenci mestnega vrha, kakor
se je to dogajalo, ko je bila celjska mestna občina še v nemških rokah. V času
razcveta so si lahko leta 1906 postavili lastno Kristusovo cerkev in jim ni bilo
več potrebno gostovati v nekdanji katoliški cerkvi sv. Andreja.37
Spremenjene povojne razmere nazorno kaže gibanje števila članov celjske
evangeličanske občine.38 Strmemu padcu med letoma 1918 in 1926, ko je slednje, bržkone pretežno zaradi izseljevanja, z okrog 640 upadlo na 355, je sledila
postopna rast do leta 1940, ko je bilo evangeličanov spet 453. Samo od 1936

33

34
35
36
37

38

Prim. v zvezi s tem tudi stališče Gerharda Maya o tem vprašanju, kot ga navaja Zajšek, "Biti Nemec",
109.
Himmelreich, "Pravoslavna cerkev", 4 (s tabelo).
Orožen, Zgodovina Celja, 450.
Himmelreich, "Pravoslavna cerkev", 8.
Bojan Cvelfar, "Nobene škode? (Iz zgodovine protestantizma v Celju", v: V hiši mojega očeta, tukaj
12–14 (dalje: Cvelfar, "Nobene škode?").
Zanje prim. Zajšek, "Biti Nemec", 149.
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Razglednica s celjsko evangeličansko cerkvijo (kamra.si, http://www.kamra.si/Data/sub0/Cerkev_2.jpg
(pridobljeno 5. oktober 2014))

so se pri tem njihove vrste okrepile za osmino. Celjski evangeličani so se po
prvi svetovni vojni vključili v novoustanovljeni seniorat nemških evangeličanskih občin v Sloveniji, ki ga je kot prvi senior vodil prav celjski pastor Fritz May,
medtem ko so leta 1930 postali del Nemške evangeljsko-krščanske cerkve v
Jugoslaviji pod vodstvom škofa Philippa Poppa.39
Vodilna osebnost celjskega protestantizma, v veliki meri celo celjskega
nemštva, je bil v obdobju med vojnama nedvomno Mayev sin Gerhard (1898–
1980). Potem ko je očeta nasledil kot duhovni vodja evangeličanske občine, je
z vsem svojim delovanjem kazal svojo usmerjenost v širši protestantski prostor,
kar je okronal s tem, da je že med drugo svetovno vojno, novembra 1944, postal
vodilni duhovnik oziroma škof (naslov je bil sprva za nekatere sporen) avstrijskih evangeličanov, najprej s sedežem v Gradcu.40 Še v Celju se je rodil njegov
istoimenski sin Gerhard May (1940–2007), poznejši profesor patristike in cer-

39
40

Prav tam, 148.
O Gerhardu Mayu gl. Karl Schwarz, "Von Cilli nach Wien: Gerhard Mays Weg vom volksdeutschen
Vordenker zum Bischof der Evangelischen Kirche in Österreich", v: Beitrage zur ostdeutschen
Kirchengeschichte, Folge 7: Kirchengeschichte in Lebensbildern, Lebenszeugnisse aus den evangelischen Kirchen im östlichen Europa des 20. Jahrhunderts, ur. Peter Masser in Christian-Erdmann Schott
(Münster, 2005), 189–214.
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kvene zgodovine na univerzi v Mainzu.41
Kot rečeno, je bilo število pripadnikov judovske veroizpovedi v Celju sorazmerno stalno. Vseskozi se je gibalo okoli trideset. V skupnosti so prevladovali
trgovci in tovarnarjev. Popis Judov v Dravski banovini leta 1937 je poimensko
navajal 21 celjskih Judov, med katerimi jih je bila večina rojenih v Galiciji, trije
tudi na Dunaju.42 Judje v Celju so do prve svetovne vojne pripadali judovski
občini v Gradcu. Po letu 1921 so najprej sodili pod varaždinsko občino, od
začetka leta 1929 pa – kljub le majhnemu navdušenju za spremembo – pod
murskosoboško.43 Slednji so istega leta verski davek plačali štirje celjski Judje.44 Med zagovornike ustanovitve posebne verske občine v Mariboru je sicer
sodil tudi verjetno najvplivnejši Jud v mestu ob Savinji med obema vojnama
Leo Kudisz (ali Kudiš).45

Aleš Maver
IN A (UN)KNOWN NEW WORLD: RELIGIOUS LIFE IN CELJE
FROM 1918 TO 1941

SUMMARY
Religious life in Celje in the period between 1918 and 1941 was part of a framework, typical for all Slovenian territories incorporated into the Kingdom
of Serbs, Croats and Slovenes after the World War I. The Catholic monolith, a
natural occurrence in the whole of the Slovene ethnic territory besides some

41

42
43
44
45

Gl. Karl Schwarz, "Nachruf", Jahrbuch für die Geschichte des Protestantismus in Österreich 123 (2007):
263 s.
Pančur, Judovska skupnost, 119–120.
Prav tam, 47–49.
Prav tam, 53.
Pančur, Judovska skupnost, 50.

516

S tudia
H istorica
S lovenica

margins, became, for the first since the Reformation age, part of a broader context which hadn’t a Catholic majority and wasn’t especially favourably disposed towards Catholicism.
Since Celje was the third most important urban centre of the Slovenian territory included into the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes, the religious
atmosphere there was quite different than in rural areas. According to the data,
published in the Krajevni leksikon Dravske banovine (The Gazetteer of the Drava
County), the only Roman Catholic parish in Celje numbered 17,563 believers in
about 1935, but adherents of other Christian confessions were quite numerous
for Slovenian conditions of the time as well. Number of Orthodox believers
was estimated to 1,100, whereas the same gazetteer mentions 422 Protestants.
Besides Christians, Jews also played certain role in the social life of Celje of the
interwar period.
In the universe of Catholic Slovenia importance of Celje relied on its position of the second most important centre of the Diocese of Lavant (with its see
in Maribor since 1859). Therefore it can’t be a surprise that Dr Anton Korošec
himself was anxious to become abbot of Celje. However, the diocesan bishop
Andrej Karlin refused his request, appointing the long term abbot Peter Jurak
who served in this capacity from 1924 until his death in 1944. But the prestige
of Celje inside the Catholic Church in Slovenia was further increased by the
move of the renowned St Hermagoras Society (Mohorjeva družba) to the city
in 1927.
Besides the parish church, regular services were also celebrated in four
other Catholic churches in Celje. In the church of the Blessed Virgin in the city
centre sermons were held in German. An important mark was also given to
Celje by its two churches belonging to religious orders. The Capuchin church of
St Cecily rose to some prominence in the new state due to its monastery being
seat of both joint Slovene-Croatian Capuchin order province and its noviciate.
Central religious ceremonies of the church year used to be Easter and Corpus Christi processions.
Although there were virtually no Orthodox believers in Celje in 1920, in
the changed conditions after the World War I this religious community quickly replaced Protestants as the second most numerous in Celje. The Orthodox
ecclesiastical body was established in 1922 as a result of an initiative of the merchant Ilija Zečević.
Its crown project from the very beginning was building of its own church.
A comprehensive action of collection of funds was started almost immediately
after the establishment of the ecclesiastical body. The finished church, dedicated to St Sava, was consecrated by the Serbian Patriarch Varnava himself in 1932.
Fortunes of the Protestant community of Celje, which remained the most
important religious minority in Celje into the early 20s, were quite different. The
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changed environment after the Great War is best illustrated by the changes in
membership numbers of the Celje Protestant parish. A sharp decline between
1918 and 1926 was followed by a gradual increase till 1940. The pastor Gerhard
May was the leading personality of Celje Protestantism, but probably as well of
the Celje German community during the interwar period.
Numbers of Jews in Celje remained quite stable between 1918 in 1941 with
merchants and industrialist playing the leading role in it. The census of Jews of
the Drava County in 1937 recorded 21 Jews in Celje. Most of them were born
in Galicia.
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UDK 930.85(497.4Celje)"1918/1941"
1.01 Izvirni znanstveni članek

"Kultura nas je združevala
v slovenstvu"

Oris kulturnega življenja in ustvarjalnosti v Celju
med svetovnima vojnama

Tone Kregar
Dr. zgodovinskih znanosti, muzejski svetovalec
Muzej novejše zgodovine Celje
Prešernova ulica 17, SI – 3000 Celje
e-pošta: tone.kregar@mnzc.si

Izvleček:

Z nastankom jugoslovanske države se je tudi v Celju pričela intenzivna
slovenizacija mesta, očitna zlasti na kulturnem področju. V dvajsetih, še posebej
pa v tridesetih letih 20. stoletja se je mesto ob Savinji ponašalo z razmeroma
bogatim kulturnim življenjem in produkcijo, ob dejstvu, da profesionalnih
kulturnih ustanov in delavcev praktično ni bilo, pa je vsakodnevni kulturni
vrvež določalo predvsem na bogati tradiciji in ljubiteljskem elanu zasnovano
društveno življenje. Vrhunec kulturnega in umetniškega dogajanja je
predstavljal Celjski kulturni teden v letih 1938–1940. Ob slovenskih so v tem
obdobju v Celju delovali tudi redki posamezniki iz nemškega kulturnega in
jezikovnega kroga, na čelu z najpomembnejšo celjsko kulturno-umetniško
osebnostjo tega časa, pisateljico in popotnico Almo Karlin.

Ključne besede:

Celje, obdobje med svetovnima vojnama, kultura, društva, Celjski kulturni
teden, Alma Karlin

Studia Historica Slovenica
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 14 (2014), št. 2–3, str. 519–534, 47 cit., 3 slike
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški)
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Slovenjenje mesta
Pregled kulturne ustvarjalnosti in kulturnega življenja v Celju med obema svetovnima vojnama ni mogoč brez upoštevanja prelomnega političnega, družbenega in posledično kulturnega preobrata ob koncu prve svetovne vojne. Slednji
je namreč povzročil in omogočil intenzivno slovenizacijo mesta, ki se je, ob
političnem, najočitneje kazala prav na kulturnem področju. Nekoč mesto dveh
med sabo tekmujočih in nasprotujočih si narodov, jezikov in kultur se je v zgolj
nekaj letih preobrazilo v navzven povsem slovensko mesto. Na podlagi ukaza
o sekvestru nad premoženjem sovražnih državljanov, ki ga je izdala ljubljanska
Narodna vlada 30. decembra 1918, so nove slovenske oblasti zaplenile premoženje nemških društev in organizacij. Posebno zgodbo je predstavljala sodna
bitka za stavbo Nemške hiše, kulturno središče celjskih Nemcev, ki jo je leta
1924 prevzelo društvo Celjski dom. Celjski Nemci so se leta 1930 s peticijo, ki je
jugoslovanske oblasti obtoževala, da kršijo s saintgermainsko mirovno pogodbo zajamčene manjšinske pravice, obrnili celo na Društvo narodov. Peticijo so
kasneje, na račun pridobljenih pravic in ugodnosti na področju šolstva, umaknili, tako da stavbe niso dobili nazaj.1 Januarja 1919 so odpustili vse nemške
sodnike, februarja so pričeli slovenizirati celjsko gimnazijo, na kateri so marca
razpustili nemške paralelke, s čimer so brez službe ostali nemški profesorji. Na
podobno neizprosen način je slovenizacija potekala tudi v drugih javnih službah in uradih. Slednje je seveda povzročilo, da je mesto zapustila vrsta uglednih
meščanov, zlasti intelektualcev, uradnikov in ljudi svobodnih poklicev, ostali pa so predvsem večji obrtniki, trgovci in podjetniki, torej ljudje, ki jih je na
Celje vezalo tudi premoženje. Slovenizacija Celja se je vedno bolj kazala tudi
navzven, formalno pa je mestni sosvet 10. maja 1919 potrdil preimenovanje in
poslovenjenje imen celjskih trgov, cest in ulic.2 Med njimi tudi tistih, ki so ime
nosile po vidnih nosilcih nemške kulture. Današnja Kocbekova ulica se je iz
Schillerjeve preimenovala v Strossmayerjevo, Hugo Wolfova v Kersnikovo, kot
je tudi danes, današnja Kajuhova pa iz Gabriel Seidlove v Vegovo.3 Pod udarom
so se znašli tudi spomeniki in druga obeležja, ki so spominjala na avstrijsko oz.
nemško preteklost in identiteto mesta, na čelu s spomenikom Jožefa II. na trgu
pred Narodnim domom, ki je padel v noči na 2. januar 1919.4 Med drugim so
na hiši v centru mesta, na stičišču današnje Stanetove in Prešernove ulice, kjer
je živel vse svoje celjsko obdobje, odstranili tudi marmorno spominsko ploščo

1
2
3
4

Dušan Biber, Nacizem in Nemci v Jugoslaviji (Ljubljana, 1966), 39.
Branko Goropevšek, Stoletje v Celju (Celje, 2001), 50, 60 (dalje: Goropevšek, Stoletje v Celju).
Metka Plank, "Imena celjskih ulic in trgov do leta 1945", Celjski zbornik 1987 (Celje, 1987), 349–357.
Janez Cvirn, "Meščanstvo v Celju po razpadu Avstro-Ogrske", v: Iz zgodovine Celja 1918–1941: Odsevi
preteklosti 3, ur. Marija Počivavšek (Celje, 2001), 200 (dalje: Cvirn, "Meščanstvo").

520

S tudia
H istorica
S lovenica

Slovenski prevzem
celjskega magistrata,
6. 11. 1918 (Muzej
novejše zgodovine
Celje)

pesniku Johannu Gabrielu Seidlu (1804–1875), ki je v tridesetih letih 19. stoletja kot gimnazijski profesor živel in ustvarjal v Celju. Ploščo so nemške celjske
oblasti postavile ob stoletnici pesnikovega rojstva, leta 1904, ter pri tem izrecno poudarjale njegovo vlogo in prispevek k nemški kulturi v Celju.5

5

Goropevšek, Stoletje v Celju, 20; več o Johannu Gabrielu Seidlu v prispevku Bojana Cvelfarja, Znameniti
Celjani (Celje, 2004), 26–27.
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Nemški kulturni krog
Zato seveda ne preseneča, da se je po letu 1918 razredčena nemška manjšina
znašla v kulturni defenzivi. Uspelo ji je ohraniti svoj časopis, ki se je leta 1919 iz
Deutsche Wacht preimenoval v Cillier Zeitung, leta 1929 pa v Deutsche Zeitung,
sicer pa se je zlasti v prvih povojnih letih soočala s številnimi težavami, v marsičem primerljivimi s slovenskimi v času črno-žolte monarhije. Na redke nemške kulturne in družabne prireditve v nekdanji Nemški hiši se je slovenska javnost z mestnimi oblastmi na čelu odzivala odklonilno in nestrpno, leta 1923,
ob priliki t. i. Jagaballa, pa je prišlo celo do hudega nacionalnega ekscesa oz.
spopada med slovenskimi demonstranti in policijo ter orožništvom, ki je bilo
dolžno zaščititi sicer povsem legalno prireditev.6 Gospodarsko sicer močni celjski Nemci, med katerimi so bili nedvomno tudi poznavalci in ljubitelji kulture
in umetnosti, kakšnih pomembnejših ustvarjalcev in avtorjev niso premogli,
zato velja omeniti predvsem Fritza Zanggerja ter Avgusta Seebacherja. Prvi je
izhajal iz ene najuglednejših celjskih meščanskih družin ter se ob svojem odvetniškem poklicu ukvarjal tudi z literaturo. Po mnenju prof. Božene Orožen,
najboljše poznavalke celjske kulture obravnavanega obdobja, je bil verjetno
edini celjski nemški pisec tega časa ter je v svojih na pol avtobiografskih delih z
"izrazito nemško-nacionalističnim podtonom" opisoval zlasti kulturnozgodovinsko podobo "nemškega" Celja konec 19. stoletja oz. se posvečal nemškemu
kulturnem izročilu in tradiciji v mestu ter v tridesetih letih 20. stoletja izdal tri
knjige spominske proze.7 Slednje nudijo dober vpogled v vsakdanje in praznično življenje (nemškega) celjskega meščanstva na prelomu stoletij ter njegove
kulturne in družabne oblike ter vzorce.8 Zangger je bil tudi osrednja osebnost
Nemškega pevskega društva v Celju, s tradicijo od srede 19. stoletja. Društvo je
med obema vojnama predstavljalo osrednje kulturno sidrišče nemške manjšine, poleg kulturnega pa je imelo tudi močan nacionalnopolitični pomen.9
Zato je v nemških očeh Zangger, sicer tudi častni član zveznega vodstva Kulturbunda, veljal za "enega najzanesljivejših borcev za nemštvo na Spodnjem
Štajerskem"10 ter bil ob nemški okupaciji, ki je ni dočakal (umrl je 31. avgusta
1939), deležen vrste simbolnih gest s strani novih oblasti. Po Zanggerju so poimenovali pred tem Slomškov oz. Cerkveni trg, Celjsko nemško moško pevsko

6
7

8
9

10

Cvirn, "Meščanstvo", 204.
Božena Orožen, "Celjska kulturna obzorja v besedi", v: Trideseta leta na Celjskem: pogledi na vsakdanje in kulturno življenje, ur. Alenka Domjan (Celje, 1997; dalje: Trideseta leta na Celjskem), 170–171
(dalje: Orožen, "Celjska kulturna obzorja").
Cvirn, "Meščanstvo", 192–194.
"Das deutsche Lied im Unterland", Marburger Zeitung, 21. 7. 1941, 5; "Cilli bringt mir die ganze
Monarchie durcheinander", Marburger Zeitung, 20. 2. 1942, 6.
Marburger Zeitung, 10. 11. 1941, 5.
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društvo oz. Der Cillier Männergesangverein pa je svoj prvi koncert po okupaciji
oz. "osvoboditvi", izveden konec novembra 1941 v okviru kulturnih prireditev,
ki jih je po celotnem okrožju priredil Urad za ljudsko izobraževanje, namenilo
prav njegovemu spominu.11 Podobno velja za najpomembnejšega celjskega slikarja nemškega rodu Augusta Friderika Seebacherja, ki je umrl konec leta 1940.
Leta 1887 v Celju rojeni Seebacher je bil akademsko izobražen umetnik, študiral je na Dunaju, v Münchnu in Gradcu, po vrnitvi v Celje, kjer je osnoval svojo
slikarsko šolo, je slikal krajinske in žanrske motive, predvsem olja in pastele, ter
se največ ukvarjal z grafiko. Vrhunec njegovega dela predstavljata grafični mapi
z naslovom Celeia antiqua et nova. Prvi del, ki je izšel leta 1926, vsebuje dvanajst originalnih radirank z motivi iz rekonstruiranega rimskega mesta Claudia
Celeia in iz zgodnjekrščanske dobe, dodana pa so tudi vsebinska pojasnila. V
drugem delu je leta 1930 prav tako z dvanajstimi radirankami upodobil vzpon
in propad celjskih grofov, k čemur je zgodovinska pojasnila dodal prof. Janko
Orožen. Seebacherjev slikarski opus so si Celjani lahko večkrat ogledali na razstavah. V domačih Gaberjah je razstavljal že leta 1923 in 1925, najodmevnejši
razstavi pa sta bili leta 1939 in 1940.12 Ob Seebacherju velja omeniti še slikarko
Dorotheo Hauser, roj. 1877, sicer živečo v Vojniku, ki je že konec leta 1923 razstavljala v Gradtovi hiši v Strossmayejevi ulici.13 Njena umetnost se je razodevala v portretnem, krajinskem in tihožitnem žanru večinoma malih, intimnih
formatov. Navdihe je iskala v "bidermajerski" umetnosti. Izdelala je tudi vrsto
družabnih in pravljičnih motivov v posebni tehniki "škarjereza". Kljub svoji
priljudnosti in protinacistični drži je bila Hauserjeva žrtev obračuna z nemško
manjšino po drugi svetovni vojni. Ker so jo kot Nemko nameravali razlastiti
in izseliti, je, po uradni verziji, januarja 1946 hišo in svoja umetniška dela raje
zažgala in storila samomor.14 Po drugi razlagi pa naj bi že maja 1945 po napadu
Ozne zgorela v svoji hiši.15
Drugih omembe vrednih nemških umetnikov v Celju, kot rečeno, ni bilo.
Velika izjema je seveda najpomembnejša celjska kulturno-umetniška osebnost
tega časa, pisateljica in popotnica Alma Karlin, ki je sicer delovala znotraj nemškega kulturnega in jezikovnega okvira in bila tudi članica združenja nemških
pisateljev, a si zaradi svoje specifike zasluži posebno obravnavo. Alma se je po

11
12

13
14
15

Marburger Zeitung, 6. 10. 1941, 5; Marburger Zeitung, 1/2. 11. 1941, 5.
Božena Orožen, "Razgledi po celjskem kulturnem dogajanju v desetletju po 1. svetovni vojni", v: Iz
zgodovine Celja 1918–1941: Odsevi preteklosti 3, 315 (dalje: Orožen, "Razgledi"); Alenka Domjan,
"Zavest časa v likovni umetnosti", v: Trideseta leta na Celjskem, 55 (dalje: Domjan, "Zavest časa");
Branko Goropevšek, "August Friderik Seebacher", v: Celjski biografski leksikon, http://www.knjiznica-celje.si/cbl/.
Orožen, "Razgledi", 314.
Alenka Domjan, "Dorothea Hauser", v: Celjski biografski leksikon, http://www.knjiznica-celje.si/cbl/.
Totengedekbuch der Deutsch-Untersteirer (Graz, 1970), 28 .
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desetletju, ki ga je preživela v Londonu, zadnja vojna leta pa na Norveškem
in Švedskem, leta 1918 vrnila v Celje in tukaj odprla jezikovno šolo, hodila k
Seebacherju na ure slikanja in risanja ter se pripravljala na veliko potovanje.
Slednje se je začelo novembra 1919 in je trajalo do konca decembra 1927, že
v tem času pa so bralci celjskega nemškega časopisa Cillier Zeitung lahko prebirali njene prispevke, ki jih je časopisu brezplačno pošiljala s poti. Že nekaj
dni po vrnitvi, januarja 1928, je na svojem domu uredila etnološko in naravoslovno zbirko predmetov, zbranih na poti, in nanjo ob določenih urah vabila celjske someščane.16 Še isti mesec je v organizaciji Ljudskega vseučilišča v
nemškem jeziku tudi prvič predavala, in sicer o Polineziji.17 Začeli so izhajati
tudi deli njene potopisne trilogije, s katero je dosegla slavo in prepoznavnost.
Samotno potovanje, Urok južnega morja in Doživeti svet, izšli pri nemški založbi
Wilhelm Köhler med 1929 in 1933, so šli kot za med, Karlinova pa je posledično v letih 1930–1933 izvedla vrsto javnih branj in predavanj po Evropi (leta
1931 tudi v Ljubljani).18 Ob potopisih so v tridesetih letih izšla še številna druga
dela, od etnografske Mistike južnega morja (1931) in mističnega Malika (1932)
do teozofskih del Isolanthis (1936) in Modri mesec (1938). Almina dela so bila
popularna med Celjani, seveda tistimi, ki so brali in razumeli nemško. Čeprav
so jo prevajali v številne druge jezike, je na prvo branje Samotnega potovanja v
slovenščini bilo potrebno čakati vse do leta 1969. 19 Še več njenih del je ostalo
v rokopisni obliki, med njimi leta 1931 v Celju napisana avtobiografija z naslovom Ein Mensch wird. Prvič je bila objavljena, in to v slovenskem prevodu, šele
leta 2010.20 Gre za odličen vpogled v meščansko Celje na prelomu stoletij, tudi
v nacionalnopolitičnem in kulturnem kontekstu. Leta 1934 se je h Karlinovi v Celje za stalno priselila nemška slikarka Thea Gammelin, v letih 1937 in
1938 pa je zatočišče nudila tudi Joachimu Bonsacku, nemškemu političnemu
emigrantu, ter dunajskemu judovskemu pisatelju in policijskemu uslužbencu
Edmundu Ottu Ehrenfreundu alias Ubaldu Tartarugi, s čimer si je nakopala srd
celjskih kulturbundovcev in nacistov, ki so se ji ob okupaciji maščevali. Dejansko je v nemilost padla že pred samo okupacijo ali kot je kasneje sama zapisala:
Precej velikih del je vse od Hitlerjevega prihoda na oblast čakalo skritih. Po letu
1938 niso izhajale niti manj pomembne stvari. Moje knjige so se kopičile v omari,
jaz pa sem morala revna in v preobleki živeti med sovražniki, odrezana od vsega,
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18
19
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Jerneja Jezernik, Alma M. Karlin državljanka sveta: Življenje in delo Alme Maximiliane Karlin (1889–
1950) (Ljubljana, 2009), 135 (dalje: Jezernik, Alma M. Karlin); Barbara Trnovec, Kolumbova hči:
Življenje in delo Alme M. Karlin (Celje, 2011), 46. (dalje: Trnovec, Kolumbova hči).
Orožen, "Razgledi", 298.
Orožen, "Celjska kulturna obzorja", 169.
Jezernik, Alma M. Karlin, 137–153; Trnovec, Kolumbova hči, 54–56.
Alma M. Karlin, Sama (Celje, 2010).
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kar je zame pomenilo življenje. Med prsti, ki so postajali trudni, je moje življenje
odtekalo kot kri iz ranjenega telesa.21

Razvoj slovenske kulture
Za razliko od nemškega se je tisto celjsko meščanstvo, ki je pripadalo slovenskemu narodnemu telesu oz. kulturnemu krogu ter gojilo slovensko identiteto,
šele z razpadom habsburške monarhije dokončno emancipiralo in afirmiralo.
V novonastali Kraljevini Jugoslaviji se je znebilo svojega nemškonacionalnega
konkurenta, prevzelo vodilno politično vlogo ter določalo in usmerjalo razvoj
takratne slovenske družbe in njen kulturni utrip. Čeprav slednji vsaj v prvih
povojnih letih, zaznamovanih z gospodarsko in družbeno krizo, ni bil takšen,
kot bi si marsikdo izmed predvojnih nosilcev slovenstva v mestu želel. Večina predvojnih slovenskih društev je sicer že na prelomu 1918/1919 obnovila
svoje delovanje, a obenem naletela na precej šibkejši interes javnosti. Razloge
za to so kulturniški entuziasti videli tudi v dejstvu, da v primerjavi s predvojnimi
časi novi slovenski prišleki v mestu niso čutili tolikšne potrebe in odgovornosti
do aktivnega vključevanja v kulturno-prosvetna prizadevanja.22 Poleg tega je
bilo vložene še kar precej energije v prepričevanje in osveščanje prebivalstva,
naj komuniciranje v nemškem jeziku povsod in na vseh ravneh nadomesti s
slovenščino, po možnosti s čim lepšo in pravilnejšo ter brez germanizmov, ki
so bili še vedno prisotni tudi v nekaterih slovenskih kulturniških krogih.23 O
tej problematiki kot o kulturnem dogajanju v Celju nasploh je celjska javnost
največ izvedela iz edinega slovenskega mestnega časopisa Nova doba, ki je pričel izhajati že januarja 1919. Le da je ta liberalni list največjo pozornost posvečal kulturnim prizadevanjem znotraj lastnega svetovnonazorskega kroga, ki je
v Celju tudi sicer prevladoval, medtem ko je kulturno ustvarjalnost celjskega
delavstva (leta 1919 je bilo ustanovljeno prosvetno društvo Svoboda) ter katoliške strani (Katoliško prosvetno društvo) bolj kot ne zanemarjal oz. puščal ob
strani.
Nova doba predstavlja tudi glavni vir podrobnih pregledov kulturne
ustvarjalnosti in življenja v Celju med svetovnima vojnama, ki ju je pripravila
prof. Božena Orožen in ki jih na tem mestu tudi strnjeno povzemamo. V dvajsetih in še posebej tridesetih letih 20. stoletja se je Celje ponašalo z razmeroma
bogatim kulturnim življenjem in produkcijo kljub dejstvu, da profesionalnih
kulturnih ustanov in delavcev v mestu ob Savinji praktično ni bilo. Kot pou21
22
23

Alma M. Karlin, Moji zgubljeni topoli: Spomini na drugo svetovno vojno (Celje, 2007), 120.
Cvirn, "Meščanstvo", 204.
Orožen, "Razgledi", 296–297.
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darja Orožnova, so "vse, kar je bilo storjenega, opravili ljudje ob svojem službenem delu, prostovoljno in brezplačno".24 Tudi skrb za kulturno dediščino je
bila prepuščena osveščenosti in zagnanosti posameznih celjskih izobražencev,
predvsem šolnikov: npr. Vera Levstik, sicer sestra pisatelja Vladimirja Levstika,
je kot voditeljica Javne mestne knjižnice, ki je bila ustanovljena leta 1927 in je
prevzela knjižni fond nekdanje Čitalnice, ustvarila eno najboljših predvojnih
knjižnic na Slovenskem; zgodovinar in gimnazijski profesor Janko Orožen je
od leta 1925 predsedoval Muzejskemu društvu, to je v slovenske roke prišlo
tri leta prej, in urejal muzejsko zbirko, ki je bila kljub neprimernim prostorom
dobro obiskana.25 Orožen je bil nedvomno najpomembnejši varuh kulturne
dediščine v Celju. S pomočjo banovinskega spomeniškega referenta dr. Franceta Steleta je dosegel, da so v tridesetih letih mestne oblasti zagotovile finančna sredstva za nujno obnovo Starega gradu.26 Obiti pa ni mogoče niti njegove
Zgodovine Celja v treh zvezkih, ki so izšli med letoma 1927 in 1930, s čimer je
Celje kot prvo mesto na Slovenskem dobilo svojo zgodovinsko monografijo v
slovenskem jeziku.27 Z zgodovinopisjem se je aktivno ukvarjal tudi prof. Emilijan Lilek, prvi slovenski ravnatelj celjske gimnazije ter nesporna intelektualna,
kulturna in moralna avtoriteta Celja. V okviru delovanja Muzejskega društva
je nujno omeniti še enega gimnazijskega profesorja, Srečka Brodarja, ki je leta
1928 pričel z večletnimi izkopavanji v Potočki zijalki, odkril sledi mlajše paleolitske kulture, z najdbami pa pomembno obogatil arheološko zbirko društva.28

Društva in prireditve
Mohorjeva družba, ki se je iz Prevalj leta 1927 prestavila v mesto ob Savinji, je
s svojim izdajateljskim programom, tiskarno in knjigarno nedvomno predstavljala pomembno oporo slovenske knjižne besede,29 v še večji meri pa je
vsakodnevni kulturni vrvež določalo na bogati tradiciji in ljubiteljskem elanu
zasnovano društveno življenje. Po poročanju Nove dobe je v začetku leta 1940 v
mestu delovalo kar 131 društev, od tega 33 prosvetno-kulturnih,30 to je takšnih,
24
25

26
27
28
29
30

Orožen, "Celjska kulturna obzorja", 125.
Orožen, "Razgledi", 297–298; Orožen, "Celjska kulturna obzorja", 12–126; Rolanda Fugger Germadnik,
"Janko Orožen, predsednik muzejskega društva in kurator zbirke", v: Orožnov zbornik (Celje, 2012),
25–26 (dalje: Germadnik, "Janko Orožen").
Prav tam, 26.
Orožen, "Razgledi", 305; več o življenju in delu prof. Janka Orožna v Orožnovem zborniku.
Germadnik, "Janko Orožen", 26–27.
Prim: Aleksander Videčnik, Mohorjeva begunka v Celju (Nazarje, 2004).
Ob njih pa še 38 stanovskih, 11 humanitarnih, 8 narodnoobrambnih, 8 telesnovzgojnih, 8 gospodarskih, 8 mladinskih, 5 športnih organizacij, 4 zabavna, 1 kolesarsko društvo ter 4 prostovoljne gasilske
in reševalne čete (Nova doba, 5. 1. 1940, 3).
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katerih primarni interes je bil prav delovanje na določenem kulturnem področju, s kulturo v najširšem smislu pa so se tako ali drugače ukvarjala tudi mnoga
ostala društva, od političnih oz. narodnoobrambnih, kot je bil npr. Sokol, pa
vse do gasilskih. Društva, najbolj aktivno je bilo Ljudsko vseučilišče pod Lilekovim vodstvom, so organizirala najrazličnejša izobraževalna predavanja z
zgodovinskimi, naravoslovnimi, pravnimi in drugimi vsebinami ter dogodke,
predavanja in večere, namenjene kulturi, zlasti književnosti. V čislih je bil zlasti Cankar, od tedaj še živečih slovenskih literatov pa Ksaver Meško ter predvsem Oton Župančič, o čigar poeziji za otroke je leta 1922 svojim učiteljskim
kolegom predavala Anica Černejeva, tudi sama otroška pisateljica. Župančič je
Celje tudi sam obiskal. Ob prvem obisku leta 1921 na Cankarjevem večeru je
sicer naletel na slab odziv Celjanov, leta 1925, ko je celjsko Dramatično društvo igralo njegovo Veroniko Deseniško, pa je bil sprejet z navdušenjem. Tudi
leta 1938, ob umetnikovi 60-letnici, so Celjani njemu v čast priredili dva večera.
Svoje kulturne večere in predavanja je pripravljala tudi delavska Svoboda. Med
drugim so v Celju gostovali dr. Henrik Tuma, ki je leta 1928 predaval o Tolstoju,
in že leta 1922 Anton Podbevšek s sodelavci revije Rdeči pilot. Podbevšek bi
sicer moral nastopiti že leto prej na Cankarjevi proslavi, a so ga zaradi njegove
politične "nekorektnosti" raje zamenjali s socialističnim poslancem Bernotom.
Omeniti velja tudi predavanje Minke Govekarjeve o Zofki Kvedrovi leta 1927,
nekaj mesecev po njeni smrti. Različna predavanja so se vrstila vse do okupacije,
ob domačih predavateljih velja omeniti še Bratka Krefta, Mileta Klopčiča, Cirila
Kosmača, dr. Stanka Vurnika, dr. Pavleta Blaznika, dr. Tineta Debeljaka, škofa
Ivana Tomažiča (na Slomškovi akademiji leta 1930), pa tudi Frana Saleškega
Finžgarja, ki se je kot urednik Mohorjeve družbe (do leta 1934) pogosto mudil
v Celju, nazadnje pa tam nastopil leta 1939 na večeru ob 90-letnici Prešernove
smrti, ki ga je priredilo Katoliško prosvetno društvo.
Verjetno se ne bomo zmotili, če zapišemo, da je osrednje mesto pripadlo
glasbi. Zasluga za to gre na prvem mestu Glasbeni matici oz. Glasbeni šoli na
čelu z ravnateljem, mednarodno priznanim violinistom (in izdelovalcem violin) Karlom Sancinom, ki je s svojim orkestrom skrbela za bogato ponudbo in
vzgojo novih generacij glasbenikov. Glasbeno znanje so potrebovali instrumentalisti v različnih godbah oz. godbenih društvih, mladina pa je igrala še v
mladinskem orkestru, se navduševala tudi nad modernimi glasbenimi stili, zlasti svingom in džezom, predvsem pa so Celjani vseh generacij gojili veliko afiniteto do petja.31 Med vrsto pevskih društev (npr. Celjski zvon, Oljka, Svoboda,
Celjski oktet, ki je nastopil celo na Radiu Ljubljana) je primat še vedno pripadal
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Bruno Hartman, Na poti pride vse naproti: Iz Celja v življenje (Maribor, 2007), 42–43, 52–54 (dalje:
Hartman, Na poti).
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najstarejšemu, 1895. leta ustanovljenemu Celjskemu pevskemu društvu, ki je
delovalo pod vodstvom učitelja Josipa Peca Šegule.32 V mestu ob Savinji je v
tem času, bodisi stalno bodisi začasno, živelo še nekaj za omenjeno glasbeno
pestrost in kvaliteto zaslužnih posameznikov, med njimi tudi velikih imen slovenske glasbe dvajsetega stoletja: od priznanega zdravnika, šahista, zborovodje
in skladatelja dr. Antona Schwaba do komponista Slavka Osterca, zborovodje
Cirila Preglja in celo celjskega župana Alojzija Mihelčiča, ki je skladal večinoma
nabožne pesmi in bil zborovodja Katoliškega prosvetnega društva. Velja tudi
omeniti, da je v neposredni bližini, v Žalcu, živel in ustvarjal Friderik Širca oz.
Risto Savin, čigar dela so Celjani dobro poznali in jih bili tudi deležni, kot npr.
leta 1929, ko je v gledališču gostoval ljubljanski operni ansambel z opero Lepa
Vida. Muziciralo se je dejansko povsod, v cerkvah, lokalih in salonih ter parku,
za večje koncertne prireditve pa so poleg domačih skrbeli tudi gostujoči izvajalci in umetniki, predvsem tisti iz Maribora in Ljubljane, pa tudi iz tujine.33
Ob treh mestnih kinematografih, odprtih v začetku tridesetih let, so bile
zelo priljubljene tudi gledališke predstave, saj so "ljudje zelo radi igrali, od lahkotnih burk do zahtevnih resnih dram."34 V množici ljubiteljskih gledaliških skupin in družin (Katoliško prosvetno društvo, delavsko društvo Svoboda, Sokol,
Klub naprednih slovenskih akademikov, gimnazijci in učenci …) je za kvalitetno
in moderno gledališko ponudbo skrbelo Dramatično društvo, ki je po razpadu monarhije prevzelo celjski, prej izključno nemški teater in se prvič po vojni
predstavilo 1. februarja 1919 z Govekarjevimi Legionarji. Igro je režiral starosta celjskega amaterskega gledališča, urar Rafko Salmič. Dramatično društvo,
ki mu je najprej predsedoval Ivan Prekoršek, po letu 1926 pa ga je vodil Fedor
Gradišnik, igralec, avtor, režiser ter nasploh spiritus agens celjskega gledališča,
je bilo kljub amaterizmu igralcev izjemno aktivno – organiziralo je razne gledališke seminarje ter samo v desetletju 1919–1929 pripravilo kar 106 premier,
od lahkotnejših tekstov do Novačana in Župančiča ter seveda Cankarja, ki je bil
najpopularnejši.35 Kljub tovrstnim težnjam in željam pa do profesionalizacije
gledališča ni prišlo. Ob domači produkciji so v Celju pogosto gostovala profesionalna gledališča, predvsem mariborsko in ljubljansko, še posebej po letu
1936, ko je bilo po razpadu celjskega Dramatičnega društva potrebno zapolniti
s tem nastalo vrzel. Narodno gledališče iz Ljubljane je tako v Celju samo v sezoni 1937/1938 uprizorilo 14 predstav.36 Od gostovanj, zlasti ljubljanske Opere,
je bila v veliki meri odvisna tudi plesna oz. baletna ponudba v Celju, ki je bila
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Podrobneje: Edvard Goršič, "Glasbeno življenje", v: Trideseta leta na Celjskem, 101–123.
Orožen, "Razgledi", 309–313.
Orožen, "Celjska kulturna obzorja", 126; prim.: Hartman, Na poti, 54–55.
Orožen, "Razgledi", 305–309.
Janez Cvirn, Celje (Nazarje, 1999), 123.
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po odhodu najbolj znane celjske plesalke Erne Kovačeve v Maribor razmeroma skromna.37 Kljub majhnemu številu akademsko izobraženih umetnikov se
je postopoma razvijala likovna umetnost, izpostaviti velja imena, kot so Dore
Klemenčič, Albert Sirk, Miroslav Modic, Cvetko Ščuka. Za razvoj likovne umetnosti sta prav tako zaslužna že omenjena Seebacher in Hauserjeva, pa tudi še
nekateri drugi, ki so bili s Celjem povezani kako drugače ali so v njem le občasno prebivali – npr. Fran Berneker, ki je konec dvajsetih let v mestu restavriral
nekaj spomenikov.38
Bolj živahno je bilo na literarnem in slovstvenem področju. Pretežno iz šolniških vrst so prihajali prevajalci, pisci strokovnih in znanstvenih prispevkov,
bilo pa je tudi vedno več literarnih poskusov. Čeprav je bilo, kot rečeno, veliko
predavanj in drugih prireditev namenjenih literaturi, pa so bili klasični literarni večeri, na katerih bi avtorji brali svoje pesmi, redki, prvi domači je bil šele
leta 1925. Na njem sta svoje pesmi brala mlada celjska avtorja, vsestranski igralec Danilo Gorinšek in obetavni Žarko Arnšek, ki pa si je že čez nekaj dni vzel
življenje39 V drugi polovici tridesetih let so se v Celju večkrat predstavili tudi
sodobni slovenski književniki. Leta 1936 so jugoslovanski akademiki organizirali večer sodobne slovenske lirike, na katerem so nastopili Miran Jarc, Bogomir
Fatur, Anton Vodnik, Tone Seliškar in Edvard Kocbek, na Celjskem kulturnem
tednu leta 1938 pa so nastopili s širšim celjskim območjem povezani avtorji.40
Ko že omenjamo literarne ustvarjalce, velja poudariti, da so dvajseta leta 20. stoletja predstavljala višek ustvarjalnosti Antona Novačana, nedvomno največjega
celjskega literarnega imena, ki v bližnji Zadobrovi ni le politiziral, ampak med
drugim ustvaril tudi drami Veleja in pa Herman Celjski. Konec dvajsetih let je
Novačan v mestu odprl odvetniško pisarno, a že kmalu je v službi jugoslovanske diplomacije odšel v svet, Celjane pa bolj kot z literarnim delom (celjski gledališčniki so Hermana Celjskega uspešno uprizorili leta 1933 v Mestnem parku
Celje) navduševal s kakšno manj "kulturno" prigodo.41 Drugi veliki, pogojno
rečeno, celjski avtor Vladimir Levstik je bil v tem času s Celjem še manj povezan,
saj je živel v Stražišču pri Kranju, Mozirju in Litiji. Leta 1924 je v Celju nastopil kot govornik na proslavi zedinjenja, v tridesetih letih pa še nekajkrat. Med
drugim je leta 1933 predaval o slovenskem jeziku in njegovem poslanstvu, z
branjem svojih del pa je nastopil tudi na celjskem kulturnem tednu leta 1938.42
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Orožen, "Razgledi", 314; Henrik Neubauer, Razvoj baletne umetnosti v Sloveniji I. (Ljubljana, 1997),
249–254.
Podrobneje: Domjan, "Zavest časa", 41–99.
Orožen, "Razgledi", 298–301.
Orožen, "Celjska kulturna obzorja", 128.
Tone Kregar, "Novačanova celjska bitka", Zgodovina za vse, št. 1 (2013): 63–73.
Orožen, "Razgledi", 303; Orožen, "Celjska kulturna obzorja", 165–166.
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Od v Celju živečih in delujočih literatov bi sicer lahko navedli še nekaj osebnosti, ki so pisale zlasti za otroke in mladino, npr. že omenjena Černejeva, ki
je bila v Celju le nekaj let, ravnatelj meščanske šole Josip Brinar idr. O kakšnih
opaznejših umetniških presežkih in prebojih sicer ni mogoče govoriti, pač pa
velja izpostaviti učitelja Frana Roša, čigar vloga na celjskem kulturnem prizorišču je bila vseprisotna in raznovrstna.43 Kot predavatelj, publicist in književnik,
ki je ustvarjal tako za odrasle kot otroke, je namreč predstavljal enega od "stebrov kulturnega, narodnostnega in političnega življenja v mestu".44 Prav Fran
Roš je bil (ob Levstikovi, ki je bila zadolžena za razstavo tiska, Sancinu za glasbeni odsek in Sirku za likovni odsek) tudi referent literarnega odseka delovnega
odbora za pripravo Celjskega kulturnega tedna, dotlej največjega kulturnega
dogodka v Celju, ki je po mariborskem zgledu prvič potekal med 1. in 8. majem
1938 in je v aktualnih notranje- in zlasti zunanjepolitičnih razmerah vseboval
tudi opazno narodnoobrambno noto. Z namenom celostne predstavitve celjske kulturne ustvarjalnosti na literarnem, likovnem in glasbenem področju je
dejansko uspel združiti večino najboljših in najuspešnejših celjskih kulturnih
ustvarjalcev, ne glede na njihovo siceršnjo politično in svetovnonazorsko provenienco. Celjski kulturni teden je bil dobro organiziran, častnemu odboru je
predsedoval župan Alojzij Mihelčič, odprl pa ga je ban Dravske banovine dr.
Marko Natlačen. Pester in bogat program – skupaj s prispevki celjskih kulturnih in javnih delavcev objavljen tudi v posebni brošuri, ki jo je izdala Mohorjeva
tiskarna – se je raztezal od umetniških in drugih razstav do operne predstave in
literarnega večera v dvorani mestnega gledališča. Dobro obiskan Celjski kulturni teden je kot največji kulturni dogodek tega leta na Slovenskem v celoti upravičil svoj namen, zato sta njegov uspeh pa tudi odmevnost v širšem prostoru
botrovala odločitvi, da postane tradicionalen. Tako so naslednje leto pripravili
drugi, leta 1940 pa v dosti skromnejšem obsegu še tretji Celjski kulturni teden,
ki pa sta bila iz različnih razlogov, zlasti zaradi obujenih ideoloških sporov in
posledično nesodelovanja nekaterih celjskih kulturnikov manj uspešna od
prvega. Bržkone gre pri tem del krivde pripisati tudi čedalje bolj negotovemu in
grozečemu družbenemu ozračju, ki je zlovešče nakazovalo skorajšnjo nasilno
prekinitev komaj vzpostavljene kontinuitete.45 Kljub temu pa velja opis celjskega kulturnega dogajanja in utripa na predvečer okupacije zaključiti s spominskim zapisom oz. z mislijo Aleksandra Videčnika, pred vojno mladega črkostav-
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Orožen, "Celjska kulturna obzorja", 135–151.
Branko Goropevšek, "Fran Roš", v: Celjski biografski leksikon, http://www.knjiznica-celje.si/cbl/
Prim.: Bogomil Gerlanc (ur.), Celjski kulturni teden (Celje, 1938); Fran Roš, "Celjska kulturna tedna
(1938 in 1939)", v: Celjski zbornik 1975–76 (Celje, 1976), 5–17; Vlado Novak, "Celjski kulturni tedni
1938, 1939 in 1940", v: Celjski zbornik 1977–1981 (Celje, 1981), 223–232; Orožen, "Celjska kulturna
obzorja", 135–151; Goropevšek, Stoletje v Celju, 88–89.
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Ban Dravske banovine
dr.
Marko
Natlačen v pogovoru
s prof. Emilijanom
Lilekom,
starosto
celjske kulture in
prosvete, ob otvoritvi
prvega Celjskega kulturnega tedna (Muzej
novejše zgodovine
Celje, foto: Josip
Pelikan)

ca Mohorjeve tiskarne ter navdušenega gledališčnika in pevca, člana Gledališke
družine in Delavskega odra, pevskega zbora Oljka in Celjskega okteta:
Če bi vojna ne pretrgala kulturne tradicije v Celju, bi se mesto v tej smeri gotovo
še razvijalo, saj so bili zadnja leta pred okupacijo za to dani vsi pogoji. Društva so
največ delovala s pomočjo sponzorjev, ki jih tiste čase ni bilo tako težko pridobiti
kot danes. Ni odveč poudariti visoke narodne zavesti naših ljudi in seveda strp-
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Prvi Celjski kulturni teden – glasbeni večer v gledališču, 7. 5. 1938 (Muzej novejše zgodovine Celje, foto:
Josip Pelikan)

nosti med različnimi političnimi skupinami. Sploh pa pri kulturnem delovanju ni
bilo čutiti sovraštva in ali razprtij med našimi ljudmi zaradi drugačnega gledanja
na politiko. Kultura nas je združevala v slovenstvu.46

Zgornji citat je potrebno jemati z rahlo rezervo, saj malce nostalgično poudarja zgolj pozitivne stvari. Stvarnost je bila manj enoznačna, o čemer pričajo
tudi kritični pogledi in komentarji v Novi dobi, poleg tega pa ideološki spopadi
na področju kulture vendarle niso bili tako nedolžni in postranski, kar smo v
zvezi z drugim in tretjim Celjskim kulturnim tednom že omenili. Pa vendar se
je z Videčnikom mogoče strinjati glede kulturne pestrosti in raznolikosti v razmeroma majhnem Celju, v katerem je živelo manj kot 10.000 ljudi. Prav tako pa
njegove besede potrjujejo uvodno trditev, da je na kulturno življenje in ustvarjalnost v Celju v obdobju med obema vojnama potrebno gledati v širšem kontekstu razvoja nacionalne identitete, njene krepitve in obrambe. Prvenstveno
v luči nemško-slovenskega boja za Celje, v katerem je prišlo zgolj do kratkega
zatišja, še zdaleč pa ni bil odločen. O tem najbolje priča usoda slovenskih kulturnikov in kulture ob okupaciji, ilustrira pa jo tudi eden prvih velikih kulturno-prosvetnih dogodkov v okupiranem Celju, ko je otvoritev nemške gimnazije
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Aleksander Videčnik, Celje moje mladosti (Celje, 2002), 34.
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nova oblast povezala s ponovno postavitvijo oz. odkritjem Seidlove reliefne
spominske plošče, vse skupaj z jasnim namenom, da naj "nemško ostane to
mesto za vse čase, bolj nemško kot je kdajkoli bilo".47

Tone Kregar
"CULTURE UNITED US IN BEING SLOVENE"
Outline of the Cultural Life and Creativity in Celje during the
Interwar Period

SUMMARY
An overview of cultural creativity and cultural life in Celje during the interwar
period is not complete without the inclusion of significant political, social, and
cultural changes at the end of the first world war. The end of the first world war
enabled an intensive Slovenization of the city, which was the most intensive in
politics, but also in the field of culture. Celje, formerly a city of two competitive and opposing nations, languages, and cultures, transformed on the outside
into an entirely Slovene city. This development was driven by ambitious Slovene bourgeoisie, which had political power and was the engine of political development. In the 1920s and 1930s, Celje, the city by the Savinja river, boasted
a relatively rich cultural life and production. Despite the lack of professional
and cultural institutions and workers, the cultural life was based on the work
of different societies steeped in a long tradition and non-profit enthusiasm. At
the beginning of 1940, there were 131 active societies in the city; 33 of them
were educational-cultural with primary interest in a specific cultural field. Culture, in its broadest sense, was also the basis for other societies, such as political
and firefighter societies. Music had a central place thanks to the work the Music
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"Die Oberschule in Cilli eröffnet", Marburger Zeitung, 29. 10. 1941, 6.
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Society and the Music School, which headed by Karl Sancin, established a rich
program and provided education for the new generation of musicians. Furthermore, People from Celje from all generations showed particular inclination to
singing. Among choir societies, the leading position was still held by the oldest
choir society of Celje, the Celje Singers' Society, which was established in 1895.
Among the multitude of amateur theatre groups and families, the Drama Society in particular provided a rich and modern theatrical program. Despite the
lack of academically educated artists, the fine arts continued to develop, and
there was also a lively literary scene, although with no significant literary achievements. The society Mohorjeva družba, which was transferred from Prevalje to Celje in 1927, supported literature in the Slovene language with its book
program, printing works, and a bookstore. The preservation of cultural heritage also depended on the awareness and work of individual intellectuals from
Celje, especially educators. Among them was Vera Levstik, Vladimir Levstik's
sister, who was the head of the City Public Library and who helped establish
one of the best pre-war libraries in Slovenia. Also important was the historian
and high-school professor Janko Orožen, who was the chair of the Museum
Society and the custodian of the museum collection. In their effort to represent Celje's cultural creativity, its leading representatives imitated Maribor and
organized Celje's cultural week, the greatest cultural event at the time in 1938,
Celje's cultural week. Due to the historical circumstance, it was marked by a
national defensive tone. Celje's cultural week was followed by two of more cultural weeks in the upcoming years, the last one taking place in an atmosphere
of dark premonition which indicated an imminent violent break of a barely
established continuity. On the other national side of the city after 1918, a diluted German minority retreated into a cultural defensive; there were no significant authors and artists, except for the writer Zangger, and painters Seebacher
and Hauser. In this context, special attention has to be given to the author and
traveler Alma Karlin, who, despite the fact she worked within the German cultural and linguistic sphere, left an extraordinary and long-lasting impression on
the culture of Celje.
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1.01 Izvirni znanstveni članek

Zdravstvo v Celju med obema
vojnama
Elko Borko
Dr., red. prof., zaslužni profesor Univerze v Mariboru
Medikohistorčna sekcija Slovenskega zdravniškega društva
Tomanova ulica 17b, SI – 2000 Maribor
e-pošta: elko.borko@guest.arnes.si

Izvleček:

V prispevku so na podlagi arhivskega gradiva opisane različne oblike družbene
organiziranosti zdravstva v Celju in njegovi okolici od leta 1876, ko so
ustanovili Celjsko zdravniško društvo, pa vse do leta 1941, ko je prenehalo z
delom Zdravniško društvo Maribor, v katerem so delovali tudi zdravniki iz Celja
in okolice. Podrobno je opisan razvoj zdravstvenih ustanov v mestu in nekaj
zdravstvenih delavcev, ki so bili v obdobju med obema svetovnima vojnama na
vodilnih mestih in so usmerjali razvoj zdravstva.

Ključne besede:

zdravstvo v Celju, Celjsko zdravniško društvo (Cillier Aerzteverein), Sekcija
Celje Društva zdravnikov Štajerske (Section Cilli des Vereines der Aerzte in
Steirmark), Slovensko zdravniško društvo v Celju, Zdravniško društvo Maribor,
Splošna bolnišnica Celje, Zdravstveni dom Celje

Studia Historica Slovenica
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 14 (2014), št. 2–3, str. 535–550, 27 cit., 7 slik
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški)
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Uvod
Po končani prvi svetovni vojni in prevratu v novembru 1918 so na predelu Spodnje Štajerske, delovale bolnišnice v Mariboru, Celju, Brežicah, Trbovljah, Slovenj Gradcu in na Ptuju.
V tem zgodnjem povojnem obdobju je bila v najboljšem položaju prav celjska bolnišnica, in sicer zaradi nekaterih organizacijskih, materialnih, personalnih in drugih prednosti, ki so bili posledica dogodkov še izpred začetka vojne.
Najpomembnejša je bila družbena organizacija zdravnikov v Celju in okolici še iz obdobja Avstro-Ogrske, saj je bilo na celjskem področju, v primerjavi z
drugimi kraji na Spodnjem Štajerskem, več zdravnikov slovenske narodnosti.

Posebnosti družbene organiziranosti zdravnikov v Celju med 1876
in 1941
Celjski zdravniki so ustanovili svoje zdravniško društvo 11. novembra 1876 in
je delovalo v nemškem jeziku. Iz arhivskega gradiva v Deželnem arhivu v Gradcu (Steirmärkisches Landesarchiv Graz) tako lahko točno ugotovimo, da je
bila vloga za ustanovitev Celjskega zdravniškega društva (Cillier Aerzteverein)
podana 7. novembra 1876 in da je kot prvi prošnjo podpisal znani slovenski
zdravnik in narodni buditelj dr. Štefan Kočevar (1808–1883).
S predložitvijo petih izvodov statuta je državno namestništvo v Gradcu 11.
novembra 1876 dovolilo ustanovitev društva in to je uradni datum ustanovitve
Celjskega zdravniškega društva (Cillier Aerzteverein). Prvi predsednik društva
je postal dr. Štefan Kočevar. To gradivo dokazuje, da je bilo društvo ustanovljeno po ustaljenem in zapletenem postopku, ki je temeljil na zakonu o društvih
in zakonu o zborovanjih Avstro-Ogrske, tako da se datum ustanovitve društva
in datum potrditve statuta na Deželnem namestništvu v Gradcu pogosto ne
ujemata.1 Prav zato nekateri navajajo, da je bilo to društvo ustanovljeno šele
1877. leta in da gre pravzaprav za sekcijo Društva zdravnikov Štajerske, ki je
bilo ustanovljeno že 17. maja leta 1862 v Gradcu2 in v katerem so bili nekaj let
tudi slovenski zdravniki iz Spodnje Štajerske, med njimi tudi dr. Štefan Kočevar3 Celjski zgodovinar Janko Orožen je prvi zapisal, da je bilo društvo usta-

1

2

3

Ivanka Zajc-Cizelj, "Izobraževanje odraslih v okviru celjskih društev do leta 1918", Kronika 45, št. 1–2
(1997): 57 (dalje: Zajc-Cizelj, "Izobraževanje odraslih v okviru celjskih društev do leta 1918").
Franc Minařik, "Iz najstarejše in starejše dobe mariborske bolnišnice", v: Zbornik Splošne bolnišnice
Maribor, ur. Eman Pertl (Maribor, 1959), 48 (dalje: Minařik, "Iz najstarejše in starejše dobe mariborske
bolnišnice").
Minařik, "Iz najstarejše in starejše dobe mariborske bolnišnice", 54.
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Dopis
Deželnemu
namestništvu
v
Gradcu o poslanih
petih izvodih statuta novega Celjskega
zdravniškega društva
(Cillier Aerzteverein)
(Steiermärkische
Landesarchiv Graz
(StLa), Statth 53 –
16256/1876-13).

novljeno leta 1877 kot podružnica (sekcija) graškega zdravniškega društva, to
ugotovitev pa je pozneje povzela tudi večina drugih avtorjev, ki so poročali o
Celjskem zdravniškem društvu.4,5 Iz arhivskega gradiva pa lahko povzamemo,
da je zdravniško društvo, ki ga je takrat vodil dr. Hoisel, šele na svojem sestanku
27. septembra 1888 sklenilo, da se razpusti in priključi Društvu zdravnikov Štajerske kot sekcija, ki tako ne potrebuje svojega statuta.
Celjski zdravniki pa z delovanjem sekcije niso bili zadovoljni, kar dokazuje
dopis iz 1. julija 1892, v katerem so Deželnemu namestništvu v Gradcu sporočili, da so enoglasno sklenili, naj se celjska sekcija Društva zdravnikov Štajerske
razpusti in vnovič ustanovi lastno društvo. Vlogi so priložili statut v petih izvodih. Ta sprememba je bila sprejeta 31. oktobra 1892 in je bila objavljena tudi v
uradnem listu.
Poleg opisanih sprememb v organizaciji Celjskega zdravniškega društva so,
kot edini na področju tedanje Avstro-Ogrske, že leta 1906 ustanovili še Društvo

4

5

Janko Orožen, "Zgodovina celjske bolnice. Od početka do 1945", v: Janko Orožen, Zdravstvo v Celju in
okolici (Celje, 1952), 40 (dalje: Orožen, "Zgodovina celjske bolnice. Od početka do 1945").
Janko Orožen, "Pregled zgodovine zdravstva v celjski občini", v: Franjo Smerdu, Poslanstvo slovenskega zdravnika (Ljubljana, 1965), 322.
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Dopis celjski mestni
upravi, da se je
Celjsko zdravniško
društvo
razpustilo
in se bo kot sekcija
priključilo Društvu
zdravnikov
na
Štajerskem v Gradcu.
Dopis je podpisal
dr. Hosel, dotedanji
predsednik Celjskega
zdravniškega
društva (Steiermärkische
Landesarchiv Graz
(StLa), Statth 53 –
16256/1876-13).

slovenskih zdravnikov v Celju, ki je na svojem prvem občnem zboru 12. avgusta
1906 izvolilo svoje slovensko vodstvo: predsednika dr. Josipa Rakeža, okrožnega zdravnika iz Šmarja, podpredsednika dr. Antona Žižka, okrožnega zdravnika
v Vojniku, tajnika dr. Antona Schwaba, okrožnega zdravnika v Celju, blagajnika
dr. Janka Serneca, zdravnika v Celju, in knjižničarja dr. Franca Karbo, okrožnega
zdravnika na Vranskem. V društvu se je zbralo okoli trideset članov, kar je skoraj
neverjetno število.6
O delovanju slovenskega društva zdravnikov še v času Avstro-Ogrske je
zelo malo podatkov. Vendar obstaja dokument, da je tajnik društva takoj po
prevratu – 25. novembra 1918 – s posebnim dopisom sporočil novemu Društvu slovenskih zdravnikov s sedežem v Ljubljani, da se je društvo razpustilo in
se bo priključilo Slovenskemu zdravniškemu društvu,7 kot se je od 30. januarja
1919 imenovala stanovska društvena organizacija.
To posebnost v organiziranosti je zelo natančno razbrati iz objav Ivan-

6

7

Bojan Cvelfar, "Giselina ali Splošna javna bolnišnica Celje od ustanovitve do konca prve svetovne
vojne", v: Splošna bolnišnica Celje – 120 let (Celje, 2007), 57 (dalje: Cvelfar, "Giselina ali Splošna javna
bolnišnica Celje od ustanovitve do konca prve svetovne vojne").
Ivan Logar, "Društvo zdravnikov na Kranjskem", Zdravniški vestnik 29 (1960): 308.
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Dopis celjske mestne
uprave Deželnemu
namestništvu
v
Gradcu, da se bo
Celjsko
zdravniško društvo priključilo kot sekcija
Društvu
zdravnikov na Štajerskem
(Steiermärkische
Landesarchiv Graz
(StLa), Statth 53 –
16256/1876-13).

ke Zajc-Cizelj, ki je raziskovala to problematiko. V njenem seznamu vodstva
državne policije, ki je bil narejen 8. maja 1919, so registrirana tri celjska zdravniška društva iz obdobja propadle monarhije. Pod 6., 28. in 67. točko njenega
poročila so zapisane podrobnosti o datumih ustanavljanja zdravniških društev
v Celju, ki so povsem enaki podatkom iz primarnega vira v Deželnem arhivu v
Gradcu.8, 9
Potrebno je omeniti tudi 17. junij 1921, ko so zaradi nesoglasij z vodstvom
8
9

Zajc-Cizelj, "Izobraževanje odraslih v okviru celjskih društev do leta 1918": 69.
Ivanka Zajc-Cizelj, "Društveno življenje v Celju v Celju do leta 1918", v: Odsev preteklosti 2. Iz zgodovine Celja 1848–1918 (Celje, 1998), 125.
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Obvestilo iz Uradnega lista o razpustitvi Sekcije Celje Društva zdravnikov na Štajerskem in ponovni
ustanovitvi Celjskega zdravniškega društva (Steiermärkische Landesarchiv Graz (StLa), Statth 53 –
16256/1876-13).

Slovenskega zdravniškega društva v Ljubljani štajerski zdravniki ustanovili
Zdravniško društvo Maribor, v katerega se je včlanilo tudi vodstvo in večina
zdravnikov s celjskega področja. Na ustanovnem sestanku v Mariboru so ob
prisotnosti dr. Vinka Gregoriča, takratnega predsednika Slovenskega zdravniškega društva, štajerski zdravniki med vzroki navajali tudi neprimerno "nastopanje kranjskih kolegov napram štajerskim". Povedali so, da "društvo hoče
nastopati v svojih zadevah samostojno, v skupnih pa na vsak način skupno z
ljubljanskim zdravniškim društvom."10 Novoustanovljeno zdravniško društvo v
Mariboru je v začetku delovanja pridobilo veliko novih članov predvsem zaradi ugodnosti svojega pogrebnega sklada, ki je nudil svojim članom in svojcem
gmotno pomoč v primeru stiske. Zdravniško društvo v Mariboru se je uveljavilo

10

Eman Pertl, "Oris razvoja strokovno-društvenega udejstvovanja zdravnikov v severovzhodnem delu
Slovenije 1863–1963", Zdravstveni vestnik 32, št. 9–10 (1963): 217–220.
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sestanku Slovenskega
zdravniškega društva
v Celju, ki jo je podpisal tajnik dr. Anton
Schwab (Zgodovinski
arhiv Celje, fond SI 2
AC/0024 6806/1906
a. 3.110).
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Iz zgodovine Društva
zdravnikov
na
Kranjskem v letu
1918 (Ivan Logar,
"Društvo
zdravnikov na Kranjskem",
Zdravniški vestnik 29
(1960): 308).

in podobno kot Slovensko zdravniško društvo postalo član Jugoslovanskega
lekarskega društva. Prvi predsednik Zdravniškega društva Maribor je postal dr.
Rihard Bergmann (1881–1926) zdravnik iz Žalca, zaveden Slovenec in organizator prostovoljnega gasilstva na Spodnjem Štajerskem. Tako je imelo leta 1925
Zdravniško društvo v Mariboru celo več članov kot Slovensko zdravniško društvo v Ljubljani. Objavljeni poimenski seznami članov kažejo, da so skoraj vsi
celjski zdravniki, tudi vodilni, postali člani Zdravniškega društva v Mariboru, ki
je veljal za center Spodnje Štajerske, kar dokazuje tudi seznam članov mariborskega društva.11

11

Glej: 11. Prilog Liječničkog Vjesnika, br. 2 (1926), XV–XlX. Po tem seznamu je bilo v Slovenskem
zdravniškem društvu skupno 119 članov, v Zdravniškem društvu Maribor pa 122 članov.
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Seznam
članov
Zdravniškega društva
Maribor leta 1925, v
katerem so bili člani
tudi zdravniki iz Celja
in okolice (11. Prilog
Liječničkog Vjesnika,
br. 2 (1926), XV–
XlX)

Razvoj zdravstvenih ustanov v Celju med obema svetovnima
vojnama
Najpomembnejša zdravstvena ustanova v Celju je bila njena bolnišnica. Poleg
stare bolnišnice – Heferlove hiše so v Celju 27. oktobra 1887 slovesno odprli
novo moderno in dobro opremljeno bolnišnično poslopje, ki so ga imenovali
tudi Giselina bolnišnica. Poleg tega so leta 1905 zgradili še novo stavbo infekcijskega oddelka. Zanimivo je, da je to stavbo zgradilo znano mariborsko gradbeno podjetje Nassimbeni. Večina stavb celjske bolnišnice je bila novejših, zato
je bila bolnišnica tudi dobro opremljena. Bolnišnica je dobila telefon leta 1907,
leta 1909 so jo priključili na mestni vodovod, leta 1913 na električno omrežje,
že leta 1905 pa je dobila svoj prvi rentgenski aparat, ki so ga štiri leta kasneje
zamenjali z novejšim aparatom. To je bilo časovno daleč pred mariborsko bolnišnico, ki je dobila električno napeljavo šele leta 1920 – rentgenski aparat je
pridobila 22. septembra 1914, vendar ga sprva še niso uporabljali, saj bolnišnica
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še ni bila povezana z električno napeljavo v mestu.12
Tako je bila celjska bolnišnica v primerjavi s sosednjo mariborsko takoj po
prevratu 1918 nameščena v ustreznejših prostorih, bila pa je organizirana na
podoben način in je imela dva oddelka – medicinski in kirurški. Slednji je imel
tudi nalogo, da skrbi za ženske bolezni in porode.
Že oktobra 1920 je prišel v celjsko bolnišnico prim. Emil Watzke, ki je
ustanovil samostojni ginekološki oddelek. V južnem delu ženskega kirurškega oddelka so za novi oddelek določili tri sobe s trinajstimi posteljami. Štiri
postelje so bile namenjene za čiste primere, tri za septične bolnice, šest postelj
so namenili porodnicam. Hodnik, ki je vodil k trem sobam novega oddelka, je
novi predstojnik preuredil v porodno sobo in operacijsko dvorano za manjše posege, medtem ko je laparotomije izvajal v kirurški aseptični operacijski
dvorani. Na oddelku je bil edini in stalni dežurni zdravnik. Oddelek ni imel
babice, tako da je včasih pri porodih pomagala sestra s kirurškega oddelka, ki
je po potrebi poskrbela še za otročnice in novorojenčke. Prva babica je bila
nameščena šele leta 1924. Oddelek je komaj leta 1922 dobil lastno kopalnico
in stranišče, ki ju pred tem ni imel. Leta 1923 je oddelek dobil še eno sobo od
internega oddelka, tako da je razpolagal z devetindvajsetimi posteljami. Vse
to kaže, da je novi ginekološki porodniški oddelek deloval v težkih pogojih. Z
željo, da se pogoji delovanja izboljšajo, je leta 192519/26 celjska mestna občina pričela z nabiralno akcijo za izgradnjo novega ginekološko-porodniškega oddelka.13 Po daljši razpravi o stavbi novega oddelka je dr. Josip Leskovar,
komisar oblastne uprave v Mariboru, leta 1928 odločil, da se v Celju za porodnišnico zgradi nova stavba. Tako so avgusta 1929 res začeli z izgradnjo nove
stavbe – vsa dela so dokončali novembra 1931 in decembra 1931 oddelek v
nove prostore.14
Novi ginekološko-porodniški oddelek v celjski bolnišnici je ob otvoritvi
predstavljal velik organizacijski in strokovni napredek za celjsko zdravstvo,
ki je tako prehitelo mariborsko bolnišnico, v kateri so ustanovili ginekološko-porodniški oddelek šele 8. januarja 1929 v stari stavbi sanatorija, ki je bil od
bolnišnice zelo oddaljen.
Prim. Emil Watzke se je 31. julija 1935 upokojil, vodstvo oddelka pa je
prevzel Pavel Pehani. Že leta 1937 so novo stavbo ginekološko-porodniškega
oddelka nadzidali za eno nadstropje in premestili ter preuredili porodne sobe.

12

13

14

Gregor Pivec, Razvoj bolnišnice Maribor od ustanovitve do druge svetovne vojne, doktorska disertacija
(Maribor, 2011), 71–74.
Peter Borisov, "Razvoj ginekologije na Slovenskem med obema svetovnima vojnama – Celje", v: Peter
Borisov, Ginekologija na Slovenskem od nastanka do 80. let 20. stoletja (Ljubljana, 1995), 210 (dalje:
Borisov, "Razvoj ginekologije na Slovenskem med obema svetovnima vojnama – Celje").
Orožen, "Zgodovina celjske bolnice. Od početka do 1945", 51.
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Med obema vojnama, leta 1930 so dogradili in podaljšali obe stranski krili
infekcijskega oddelka.
Potrebno je omeniti, da so v celjski bolnišnici leta 1936, podobno kot v
mariborski, dobili tudi kombinirani očesno-ušesni oddelek, ki je imel svoje bolnike na internem in kirurškem oddelku. Svoje prostore je dobil šele leta 1939 v
stari bolnišnici (Heferlovi hiši). Ta oddelek je v začetku vodil otorinolaringolog
dr. Sava Aleksič, od leta 1939 pa oftalmolog dr. Viktor Tominšek.15 Oddelek je
deloval še med okupacijo vse do leta 1953, ko se je dr. Tominšek marca 1953
preselil v Maribor.16
Poleg tega je potrebno omeniti tudi razvoj celjske zunajbolnišnične zdravstvene dejavnosti. Tudi v tem pogledu je celjska bolnišnica prehitela Maribor
in "ko je imela Ljubljana že popolnoma urejeno higiensko službo v okviru tamkajšnjega Higienskega zavoda in je celo Celje že imelo urejen zdravstveni dom,
je bil Maribor, drugo središče Slovenije, še brez vsega tega".17 Tako so v prostorih stare bolnišnice že 17. marca 1923 odprli Stalno državno bakteriološko
postajo in ambulatorij za spolne bolezni. Julija 1924 so v Celju ustanovili, za
ljubljansko in mariborsko oblast, Pasteurjev zavod, ki je bil povezan z bakteriološko postajo in je imel v treh barakah, postavljenih na vrtu celjske bolnišnice,
trideset postelj. V zavodu so zdravili in izdelovali cepivo proti steklini vse do
leta 1927, ko so zaradi prehoda na ambulantno cepljenje proti steklini ukinili
bolniški oddelek. Po uvedbi ambulantnega cepljenja leta 1927 se je Pasteurjev
zavod spremenil v antirabični laboratorij. Leta 1927 je v Celju začel delovati
tudi Protituberkulozni dispanzer, istega leta so odprli še Šolsko polikliniko, ki
je delovala v izpraznjenih barakah Pasteurjevega zavoda, in posvetovalnico za
matere in dojenčke. Ustanove so se leta 1928 združile v Zdravstveni dom Celje,
ki je pod vodstvom dr. Jakoba Rebernika pokrival celo mariborsko oblast vse
do leta 1929, ko so v tudi Mariboru ustanovili zdravstveni dom. S preureditvijo
starega Invalidskega doma v Gregorčičevi ulici so v novi stavbi Zdravstvenega doma Celje dobile prostor skoraj vse celjske socialno-medicinske ustanove,
ki so bile vključene v Zdravstveni dom Celje. Preurejena stavba zdravstvenega
doma je že na zunaj učinkovala mogočno in moderno.18

15
16
17

18

Prav tam, 47.
"Očesni oddelek", v: Splošna bolnišnica Celje – 120 let (Celje, 2007), 200.
Ivo Pirc, Zdravje v Sloveniji, 2. knjiga: Zdravstvene prilike in delo higijenskih ustanov v Sloveniji 1922–
1936 (Ljubljana, 1938), 373.
Marija Počivavšek, "Zdravstveni dom Celje od ustanovitve do konca 2. svetovne vojne", v: No nest vivere, sed valere vita est, ur. Marija Počivavšek in Brane Mežnar (Celje, 2003), 5.
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Pomembne osebnosti iz zdravstva v Celju in okolici med obema
vojnama
Nacionalno ozadje je omogočilo, da je že 1. decembra 1918 postal upravnik
bolnišnice zaveden Slovenec Ivan Prekoršek. Ta je postopoma odpustil nemško
usmerjene zdravnike dr. Eduarda Golittscha, dr. Walterja Negrija in dr. Gregorja Jesenka, primarija kirurškega oddelka, ki je bil sicer "človekoljuben in dober
zdravnik, vendar v narodnostnem pogledu ni sledil svojemu očetu, čeprav
nikoli ni zanikal svojega slovenskega porekla". Vsi trije so v Celju nadaljevali
delo kot zasebni zdravniki.19
Kot prvi slovenski zdravnik je prišel v celjsko bolnišnico dr. Ivan Rajšp. Na
predlog zdravstvenega odseka v Ljubljani ga je na mesto primarija internega
oddelka imenovalo ministrstvo za ljudsko zdravstvo v Beogradu.
Dr. Ivan Rajšp se je rodil 6. februarja 1885 na Spodnji Polskavi v ubožni družini. Medicino je študiral na Dunaju, kjer je diplomiral leta 1910 in nato delal še
štiri leta v Franc Jožefovi bolnišnici na Dunaju. Med svetovno vojno je bil štiri
leta vojaški zdravnik na soškem bojišču, kjer je leta 1918 padel v italijansko ujetništvo. Po svoji osvoboditvi je delal kot vojaški zdravnik v Mariboru, od koder
je prišel na mesto primarija internega in infekcijskega oddelka. Primarij Ivan
Rajšp je postal sočasno še vodja celjske bolnišnice vse do leta 1941. Leta 1936
so mu na internem oddelku v pomoč dodelili dotedanjega asistenta dr. Jožeta
Flajsa, ki je postal primarij in po končani svetovni vojni tudi predstojnik internega oddelka. Primarija Ivana Rajšpa so Nemci kot zavednega Slovenca premestili v Nemčijo. Po osvoboditvi se je prim. Ivan Rajšp kot zadnji vrnil v celjsko
bolnišnico in prevzel delovno mesto vodje infekcijskega oddelka, vendar je 24.
avgusta 1948 po krajši bolezni umrl.20
Ministrstvo za ljudsko zdravstvo je leta 1920 poslalo v celjsko bolnišnico
tudi dr. Franca Steinfelserja, ki je zasedel mesto primarija na kirurškem oddelku.
Prim. Steinfelser se je rodil 12. septembra 1887 v Zg. Ščavnici v kočarski družini.
Po gimnaziji v Mariboru je študiral medicino v Gradcu in bil promoviran leta
1913. Med svetovno vojno je bil frontni zdravnik na različnih bojiščih. Služboval je kot sekundarij v radgonski bolnišnici, ki jo je vodil dr. Franc Kamniker
(1870–1928) in ki je bila ena izmed najnovejših in najlepših ter sodobno opremljenih bolnišnic na takratnem Štajerskem.21
Takoj po Maistrovi zasedbi Radgone so dr. Franca Steinfelserja imenovali za
predstojnika bolnišnice. Znano je, da je ob napadu avstrijske vojske na Radgono

19
20
21

Cvelfar, "Giselina ali Splošna javna bolnišnica Celje od ustanovitve do konca prve svetovne vojne", 61.
Orožen, "Zgodovina celjske bolnice. Od početka do 1945", 54.
Eman Pertl , "Zdravstvo med Muro in Dravo s posebnim ozirom na razdobje 1850–1941", v: Svet med
Muro in Dravo, ur. Viktor Vrbnjak (Maribor, 1968), 573
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4. februarja 1919 s svojim dejanjem rešil življenje ranjenemu nadporočniku Kaučiču.22 Bolnišnico je vodil vse do avgusta 1920, ko se je naša vojska umaknila z radgonskega pasu, ki ga je mirovna pogodba v Saint Germainu dodelila Avstriji. Ob
odhodu iz Radgone so mu v navalu besa požgali vso opremo. Od konca leta 1920
pa do okupacije aprila 1941 je bil primarij kirurškega oddelka v celjski bolnišnici.
Takoj po zasedbi Celja so ga Nemci zaprli in zaplenili premoženje ter ga izgnali.
Med vojno je v Kandiji – Novem mestu postal predstojnik kirurškega oddelka.
Sodeloval je v narodnoosvobodilnem boju. Leta 1945 se je vrnil na mesto primarija celjskega kirurškega oddelka, ki ga je nato vodil vse do upokojitve leta 1948.23
Oktobra 1920 je prišel v Celje tudi dr. Emil Watzke in kot primarij ustanovil
ginekološki oddelek. Primarij Watzke, po narodnosti Čeh, se je rodil 17. novembra 1880 v Pragi in tam na Karlovi univerzi leta 1908 končal študij medicine.
Nato je odšel na Dunaj in zaključil šolanje za vojaškega zdravnika. Leta 1909
je prišel v Slovenijo in služboval v Trebnjem, nato je bil sekundarij na očesnem
oddelku ljubljanske bolnišnice, eno leto pa na kirurškem oddelku. Hkrati je bil
ordinarij na ginekološkem oddelku. Do leta 1913 se je izpopolnjeval iz ginekologije in porodništva pri Alfredu Valenti. Nato je bil skoraj pol leta sekundarij na
kirurškem oddelku v Banja Luki. Ko se je leta 1914 spet vrnil v Ljubljano, je delal
na kirurškem in ginekološkem oddelku pri svojem učitelju Valenti. Takoj po
prevratu in po prisilni upokojitvi Alfreda Valente je od 1. januarja 1919 opravljal
dolžnosti predstojnika ginekološkega oddelka in vodil babiško šolo. Kandidiral
je tudi za mesto stalnega vodje ginekološko-porodniškega oddelka ljubljanske
bolnišnice. Sredi leta 1919 je Zdravstveni svet za Slovenijo in Istro na položaj
predstojnika porodnišnice in primarija ginekološkega oddelka Deželne bolnišnice Ljubljana imenoval komaj 32-letnega prof. dr. Alojzija Zalokarja, dr. Emil
Watzke pa je za osem mesecev odšel v Pliberk, kjer je vodil zasilno bolnišnico.
Takoj po plebiscitu pa je oktobra 1920 prišel v Celje in ustanovil ter vodil ginekološki oddelek vse do svoje upokojitve 31. julija 1935, ko je iz Ljubljane prišel
prim. Pavel Pehani in nadaljeval uspešno delo prvega predstojnika ginekološkega oddelka celjske bolnišnice.24,25
Prim. Emil Watzke je leta 1931 napisal knjižico 10 let ginekološkega oddelka in opisal delo, uspehe in tudi težave novega oddelka celjske bolnišnice v
prvem obdobju delovanja.26

22

23

24
25
26

Bojan Zeilhofer, "Boji za Radgono leta 1918–1919", v: Boj za Maribor 1918–1919 : spominski zbornik
ob sedemdesetletnici bojev na slovenskem Štajerskem, ur. Janez J. Švajncer (Maribor, 1988), 373.
Ivan Logar, "Steinfelser Franc" (www.slovenska biografija.si/oseba/sbi607555; vpogled: 7.12.2013). ta
del svojega življenja in srečanje s Himmlerjem je prim. Franc Steinfelser opisal v svojih Spominih, ki jih
hrani Arhiv Muzeja novejše zgodovine v Celju (F-40).
Orožen, "Zgodovina celjske bolnice. Od početka do 1945", 45–46.
Borisov, "Razvoj ginekologije na Slovenskem med obema svetovnima vojnama – Celje", 172–174.
J(ožef) Flajs, "Prim dr. Emil Watzke", Zdravstveni vestnik 25, št. 5 (1956): 330.
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Prim dr. Pavel Pehani (1899–1964) se je rodil v Trebnjem, študij medicine pa je končal v Gradcu leta 1925. Kot sekundarij in nato asistent je delal pri
prof. Alojziju Zalokarju v Bolnišnici za ženske bolezni v Ljubljani in 18. novembra 1935 postal predstojnik ginekološko-porodniškega oddelka v Celju. Prim.
Pehani ima zasluge za to, da so leta 1937 stavbo prvotnega oddelka dvignili za
eno nadstropje in da so pričeli na oddelku uporabljati pri zdravljenju bolnic
transfuzije krvi. Nemci so ga leta 1941 odpustili. Čas okupacije je preživel v Ljubljani, leta 1945 pa je ponovno zasedel mesto primarija ginekološkega oddelka
in to dolžnost opravljal do 30. novembra 1959, ko se je upokojil. Nato je vse do
svoje smrti delal kot ginekolog na Polikliniki Ljubljana.27
Vodja očesnega oddelka pa je leta 1938, že tik pred vojno, postal prim. Viktor Tominšek.
Med pomembnimi osebnostmi zdravstva med obema vojnama v Celju je
potrebno izpostaviti še dr. Jakoba Rebernika, direktorja Zdravstvenega doma v
Celju od ustanovitve pa do leta 1941 in ponovno od osvoboditve do leta 1948.
Drugi zdravnik iz zunajbolnišnične dejavnosti, ki ga je potrebno omeniti, pa
je zdravnik, zobozdravnik, skladatelj, šahist in javni delavec dr. Anton Schwab.
Zanimivo je tudi, da so bili medsebojni odnosi med primariji internega,
kirurškega in ginekološko-porodniškega oddelka zelo dobri, celo tovariški, kar
je bilo v nasprotju z razmerami v mariborski bolnišnici, ki so jo v tem času pretresali medsebojni spori. Tako je celjsko zdravstvo tudi v tem pogledu prekašalo
mariborsko zdravstvo, ki je bilo, kot rečeno, zaznamovano z medsebojnimi razprtijami. Vsi vodilni delavci so bili strokovno razgledani in slovensko usmerjeni,
zato so jih takoj po okupaciji zaprli in izselili ali premestili. Zanimivo pa je, da
so se vsi vrnili na svoja delovna mesta takoj po končani vojni, česar ne moremo
reči za sosednjo mariborsko bolnišnico, ki je po osvoboditvi leta 1945 začela
delovati brez večjega števila svojih predvojnih primarijev.

27

Dr. V(ladimir) T(rampuž), "Primarij dr. Pavel Pehani", Zdravstveni vestnik 33, št. 4–5 (1964): 124.
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Elko Borko
HEALTH CARE IN CELJE BETWEEN THE TWO WORLD WARS

SUMMARY
On the basis of original documents from the archives in Graz and Maribor, the
article first describes several characteristics of the social organization of doctors
in Celje and its surroundings from its beginnings in the time of Austro-Hungary
to the period between the two world wars. Further, the material development
of health care organizations in Celje and their comparison with the Maribor
hospital are presented. Finally, the life and work of leading health care workers
in Celje in the period between the two world wars are described.
In the Celje area, there were many medical doctors of Slovene nationality who were the members of the Medical Doctors' Society of Celje, which
was established earlier in 1876 and was a German-language society. Medical
doctors from Celje were the only doctors at that time in Austro-Hungary who
established a Slovene society of medical doctors, which they called the Society
of Slovene Medical Doctors in Celje. At its first general assembly on 12 August
1906, the society elected its first Slovene leadership. The society gathered
around 30 members, which was an extraordinary achievement.
This unique organization of medical doctors in Celje deserves special attention and scholarly discussion. It is still not public knowledge that the Society
of Slovene Medical Doctors in Celje ended on 25 November 1918 and then
became part of the Slovene Medical Doctors' Society, as the professional organization of medical doctors was named from 30th January. The hospital in Celje
was extraordinarily well-equipped and progressive. In 1909 it was connected
to the city water supply, and in 1913 to the electricity, in 1905 it got its first x-ray
machine, which was replaced in 1909 by a more modern machine in the renovated x-ray chamber. In comparison, the Maribor hospital installed electricity
only in 1920.
On 1 December 1918, Ivan Prekoršek, the new manager of the hospital,
dismissed the German-oriented doctors Dr. Eduard Golittsch, Dr. Walter Negri
and Dr. Gregor Jesenek, the head physician of the surgical unit.
In 1930, the hospital opened the department of gynecology and obstetrics, and on 17 March 1923, it opened its "Permanent Bacteriological Station",
which in 1928 united with other prevention organizations of the city into the
Health Care Center. This center covered the whole Maribor district till 1929,
when Maribor established its own Health Care Center. In July 1924, they established the Pasteur Institute for the Ljubljana and Maribor districts by putting up
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a pavilion with 30 beds in the hospital garden and thus saved the patients from
having to go to Zagreb for treatment. They produced the vaccine against rabies
themselves. In 1927, after the introduction of administering vaccinations in
out-patient clinics, the Pasteur Institute was transformed into an anti-rabies
laboratory.
In 1931, the hospital got the much-needed new independent building for
the department of gynecology and obstetrics, to which another floor was added
in 1937, and they also renovated the department of infections and turned the
former home for invalids into the Health Care Center Celje.
In 1919, the department of internal medicine at the hospital of Celje was
taken over by the head physician Ivo Rajšp, after 1936 Jože Flajs was the head
physician of that department. In 1920, the head physician Franc Steinfelser,
who was one of Maister's volunteers, became the head of the surgical unit. After
the retirement of the head physician Emil Watze, the department of gynecology was taken over by the head physician Pavel Pehani. The department of
ophthalmology was taken over by the head physician Viktor Tominšek, right
before the war in 1938.
All the leading health care workers were excellent professionals and
nationally-conscious Slovenes, that is why after the occupation they were
either imprisoned, deported or transferred. The article also contains short
biographies and the description of the work of the health care workers who
made a significant contribution to organized health care in Celje.
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UDK 94(450.36=163.6)"1918/1941"
1.02 Pregledni znanstveni članek

Upor proti italijanizaciji

Politično in kulturno-prosvetno življenje Slovencev
v Trstu in Julijski krajini v letih 1918–1941:
oris in odprta vprašanja

Gorazd Bajc
Dr., docent
Inštitut Nove revije, Zavod za humanistiko
Gospodinjska 8, SI – 1000 Ljubljana
e-pošta: gorazd1.bajc@gmail.com

Izvleček:

Avtor v prispevku podaja kritičen pregled politike in kulture Slovencev na
Tržaškem in na celotnem teritoriju Julijske krajine v letih 1918–1941, torej v
obdobju fašističnega raznarodovanja. Opiše delovanje narodnjaško-liberalnih
in krščanskosocialnih ter levičarskih politikov, pa tudi kulturno-prosvetno
delo v okviru društvenega življenja, izobraževanja, tiskane besede, umetnosti
in športa ter kako se je konec dvajsetih let tudi kultura "preselila" v ilegalo.
Avtorjev cilj je bil po eni strani predstaviti neke vrste historiografsko bilanco
naslovne problematike, pri čemer je upošteval predvsem objave, ki so izšle
v zadnjih letih. Po drugi strani pa je želel avtor opozoriti tudi na nekatera še
odprta vprašanja.

Ključne besede:

Trst, Julijska krajina, fašizem, Edinost, kultura, izobraževanje, društva, tisk, šport

Studia Historica Slovenica
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 14 (2014), št. 2–3, str. 551–576, 42 cit., 3 slike
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški)
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Uvod
Raznarodovalnemu procesu oziroma italijanizaciji v letih 1918–1941 so se
tržaški Slovenci v okviru različnih ideološko-političnih taborov uprli na več
načinov. Kjer in dokler je bilo to še mogoče, so delovali v okviru legalnega strankarskopolitičnega boja – delo narodnjaško-liberalnih in krščanskosocialnih
politikov ter socialistov; slednji so leta 1921 večinoma prešli v novo italijansko
komunistično stranko. Vzporedno se je upor odražal v živahnem in razvejanem
kulturnem ali kulturno-prosvetnem delovanju, zaradi zaostrenih razmer pa se
je sproti izoblikovala tudi ilegalna (kulturna) dejavnost.
Političnega in kulturno-prosvetnega življenja med Slovenci v tržaškem
mestu ne moremo obravnavati ločeno od splošnih razmer na celotnem območju, ki je po prvi svetovni vojni prešlo v meje italijanske države, torej na Primorskem in v Istri. Zaradi tega je bil avtorjev namen sestaviti pregled tedanje
politike in kulture Slovencev na Tržaškem, upoštevajoč hkrati najpomembnejše značilnosti takega delovanja na celotnem teritoriju Julijske krajine. Cilj je bil
po eni strani predstaviti neke vrste historiografsko bilanco, pri čemer je avtor
upošteval predvsem objave, ki so izšle v zadnjih letih, po drugi strani pa je želel
opozoriti tudi na nekatera odprta vprašanja.
Ugotavljamo, da je o tedanjih razmerah in raznarodovanju ter strankarskopolitičnem življenju izšla že vrsta temeljnih del, ki obravnavajo najbolj relevantne značilnosti obdobja,1 zato bomo v pričujoči razpravi povzeli le bistvene značilnosti. Področje kulture oziroma širše področje kulturno-prosvetnega
udejstvovanja pa je še premalo raziskano in ovrednoteno. Na razpolago imamo

1

Med "klasična" dela štejemo tista, ki so jih napisali Lavo Čermelj, Slovenci in Hrvatje pod Italijo
med obema vojnama (Ljubljana, 1965) (dalje: Čermelj, Slovenci in Hrvatje); Milica Kacin Wohinz,
Primorski Slovenci pod italijansko zasedbo 1918–1921 (Maribor–Trst, 1972 in it. prevod Alle origine del fascismo di confine, Gorizia–Gradisca, 2010) (dalje: Kacin Wohinz, Primorski Slovenci); ista,
Narodnoobrambno gibanje primorskih Slovencev 1921–1928 (Koper–Trst, 1977) (dalje: Kacin
Wohinz, Narodnoobrambno); ista, Prvi antifašizem v Evropi (Koper, 1990) (dalje: Kacin Wohinz, Prvi
antifašizem); ista in Jože Pirjevec, Zgodovina Slovencev v Italiji 1866–2000 (Ljubljana, 2000), 27–79
(dalje: Kacin Wohinz in Pirjevec, Zgodovina Slovencev v Italiji); ista, "Slovenci v Italiji", v: Slovenska
novejša zgodovina. Od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja Republike
Slovenije 1848–1992, ur. Jasna Fisher et al. (Ljubljana, 2005), knj. 1, 510–552; ista in Marta Verginella,
Primorski upor fašizmu 1920–1941 (Ljubljana, 2008) (dalje Kacin Wohinz in Verginella, Primorski
upor); Egon Pelikan, Tajno delovanje primorske duhovščine pod fašizmom (Ljubljana, 2002 in skrajšan
it. prevod L'attività clandestina del clero sloveno durante il fascismo, Udine, 2011) (dalje: Pelikan, Tajno
delovanje). Najnovejši prikazi politike fašizma do Slovencev: npr. Stefano Bartolini, Fascismo antislavo. Il tentativo di "bonifica etnica" al confine nord orientale (Pistoia, 2006); Gorazd Bajc, "Crimes committed by the fascist regime in the Slovene territory", v: Crimes committed by totalitarian regimes, ur.
Peter Jambrek (Ljubljana, 2008), 125–133.
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sicer kar precej objav, ki vsebujejo veliko podatkov,2 nimamo pa še prave poglobljene študije in torej sinteze o tedanji t. i. kulturni politiki. Na to je že večkrat
opozorila tudi najboljša poznavalka zgodovine Primorske v obdobju 1918–
1941, Milica Kacin Wohinz.

Raznarodovanje
Ob zaključku prve globalne vojne so se znašli Slovenci iz Julijske krajine v povsem novem položaju: pod italijansko vojaško zasedbo in nato, s podpisom
Rapalske pogodbe novembra 1920, v okviru italijanske države. Razen tistih iz
Beneške Slovenije, ki so prišli pod Italijo že leta 1866, so namreč do tedaj kot
drugi Slovenci živeli v Avstro-Ogrski.
Območje je na začetku novembra 1918 zasedla italijanska vojska, in sicer
preko črte, določene s tajnim Londonskim paktom iz leta 1915, s katerim so
vlade Velike Britanije, Francije ter Rusije obljubile Italiji etnično mešane predele, a tudi take, kjer italijanskega prebivalstva ni bilo. Slednje je namreč živelo – in to v večini – v obmorskih mestih ali krajih, medtem ko na primorskem območju, severno od današnje Obale in na vzhodnem predelu Tržaške in
Goriške, Italijanov v bistvu ni bilo. Na območju Julijske krajine je po zadnjem
avstro-ogrskem popisu iz leta 1910 živelo približno 940.000 prebivalcev, od teh
je bilo skoraj 327.000 Slovencev, 160.000 Hrvatov in 398.000 Italijanov; štetje je
bilo nato zaradi poneverb leto pozneje deloma ponovljeno in je v Trstu namesto 37.000 v drugem poskusu naštelo skoraj 60.000 Slovencev. Po italijanskem
štetju iz leta 1921 je bilo skupno število skoraj 912.000, od teh je bilo približno
260.000 Slovencev, 95.000 Hrvatov in 527.000 Italijanov. Po štetju, ki ga je leta
1933 tajno opravila primorska duhovščina (slovenska in hrvaška), je bilo vseh
prebivalcev približno milijon, od teh skoraj 344.000 Slovencev, 200.000 Hrvatov in 455.000 Italijanov. Italijansko štetje leta 1936 je naposled naštelo skoraj
980.000 prebivalcev; od teh približno 251.000 Slovencev, 130.000 Hrvatov in
588.000 Italijanov. Številke (ali ocene) so torej nihale, v nekaterih primerih kar
precej. Moramo seveda upoštevati, da so že med prvo svetovno vojno, po okupaciji Posočja, italijanske zasedbene oblasti posegle na terenu, in sicer z namenom, da bi po sklenitvi miru zasedena ozemlja ostala pod Italijo. Poleg tega so
postala slovenska tla, od Rombona do morja, prizorišče krvavih dolgotrajnih
2

Pregled najbolj relevantnih del o kulturno-prosvetnem delovanju v: Milica Kacin Wohinz, "Oris jugoslovanske historiografije 1945–1985 o Julijski krajini med vojnama", Prispevki za novejšo zgodovino
26, št. 1–2 (1986), 54–56; Gorazd Bajc, "Historiografija 1985–2000 o Julijski krajini med svetovnima
vojnama", Prispevki za novejšo zgodovino 40, št. 1 (2000), 355–359. – Glede del, ki so izšla v zadnjih
15 letih, pa glej posebej naslednje opombe v pričujoči razpravi.

553

G. Bajc: Upor proti italijanizaciji

bojev, prebivalstvo pa se je moralo umakniti. Okoli 80.000 Slovencev z Goriške
in Posočja je že maja 1915 odšlo na Kranjsko, Štajersko in v begunska taborišča
na Avstrijskem. Z desnega brega fronte so medtem italijanske oblasti izgnale
približno 12.000 Slovencev. Prvemu begunskemu valu sta sledila še dva manjša.
Vračanje beguncev je po vojni potekalo počasi in ne brez težav. Ob povratku
so našli porušene, požgane in izropane domove ter opustošena polja. Srečali so
se z italijansko zasedbo, ki se je kmalu izkazala za neprijazno, kar je povzročilo
ponovni val slovenskih beguncev na vzhod. Navedenim številkam moramo
dodati tudi dejstvo, da so se v obdobju 1918–1941 številni Slovenci (in Hrvati)
izselili (ocene govorijo o 100.000), medtem ko se je iz notranjosti italijanske
države priselilo veliko Italijanov (približno 130.000, od teh skoraj 50.000 samo
v občino Trst). Vzroki izseljevanja so bili številni, od slabega ekonomskega
položaja do preganjanja in prisilnih konfinacij oziroma internacij.3 Glede slednjih lahko rečemo – in sicer po že opravljenem sistematičnem pregledu originalnih seznamov, ki jih hrani italijanski osrednji arhiv v Rimu, ter s primerjavo
nekaterih drugih virov –, da je bilo samo v prvem nekajmesečnem obdobju po
koncu prve svetovne vojne iz Julijske krajine in dela Dalmacije konfiniranih/
interniranih več kot 850 civilnih oseb; večinoma so bili to intelektualci, šolniki,
vidne osebnosti, veliko je bilo duhovnikov. Analiza seznamov nam pokaže, da
so bili internirani v veliki večini Slovenci ali Hrvati.4 Italijanske oblasti so tako
neposredno po koncu vojne vsaj za določen čas onesposobile del vodilnih slovenskih in hrvaških oseb. Nekateri so se iz internacije ali konfinacije po nekaj
mesecih vrnili, drugim še nekaj časa vrnitev ni bila dovoljena, posamezni pa so
se že v kratkem odselili v Jugoslavijo.
Ob svojem prihodu v Trst, na začetku novembra 1918, je poveljnik italijanske 3. armade, general Carlo Petitti di Roreto, s posebnim proglasom obljubil
Slovencem spoštovanje njihovih tradicij in kulture, vključno z ustanovitvijo
večjega števila šol, kot so jih imeli pod Avstro-Ogrsko. Proglas, ki so ga morali
prebrati tudi s prižnic, se je glasil:
Slovenci! Italija, velika država svobode, vam bo dala iste pravice kakor drugim
svojim državljanom. Dala vam bo šole v vašem jeziku, še več, kakor vam jih je dala
Avstrija. Čuvana bo vaša vera, kajti katoliška vera je vera vse Italije. /.../ Slovenci,

3

4

Zelo tehtno analizo demografskih sprememb je sestavil Piero Purini, Metamorfosi etniche. I cambiamenti di popolazione a Trieste, Gorizia, Fiume e in Istria. 1914–1975 (Udine, 2010 in ponatis 2014),
34–175. Sintetično primerjavo štetij dobimo v: Egon Pelikan, Tajno štetje prebivalstva v Julijski krajini
leta 1933 (Koper, 2002), 12–13. Glede italijanske zasedbene politike med prvo svetovno vojno glej
npr. Petra Svoljšak, Soča sveta reka. Italijanska zasedba slovenskega ozemlja (1915–1917) (Ljubljana,
2003).
Gorazd Bajc, "Aretacije, internacije in deportacije po prvi in drugi svetovni vojni na območju Julijske
krajine: oris problematike in poskus primerjave", Acta Histriae 20, št. 3 (2012), 405–406.
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bodite prepričani, da bo velika, zmagovita Italija skrbela za svoje državljane, ne
glede na njihovo narodnost.5

Skoraj istočasno je vojaška uprava po navodilih italijanske vlade in načelnika generalštaba Pietra Badoglia z ostrimi ukrepi nastopila proti vsem oblikam
javnega izražanja "slovanstva" in odločno podprla manifestacije italijanstva.
Takoj so se začele razne omejitve na področju slovenskih šol in druge oblike
raznarodovalnega pritiska, ki so se odražale v nezakonitih in nekaznovanih
pustošenjih slovenskih društvenih prostorov, v napadih na prireditve, različnih
prepovedih, šikaniranju posameznikov ali skupin. Protislovenska oziroma protislovanska naravnanost je dosegla višek 13. julija 1920 s požigom Narodnega doma, ko so tržaški Slovenci (in nekatere druge slovanske skupine) izgubili
svoj simbol emancipacije v mestnem središču. V času pred vzponom fašizma na
oblast so fašistične akcijske čete, t. i. škvadristi (squadristi), napadli, požgali ali
razdejali več kot 130 poslopij, središč delavskih in slovenskih organizacij, knjižnic, telovadnic, župnišč in tiskarn. Politiko načrtnega raznarodovanja v Julijski krajini, ki se je torej začela v času predfašističnih vlad, je nato Mussolinijev
režim nadaljeval in radikaliziral. Fašistična zakonodaja je prizadela vse vitalne
dele slovenstva: od šolstva, kulture, toponomastike (krajev, rek, gora), osebnih
imen in priimkov, tiskane besede, gospodarstva, socialnega življenja, javne rabe
slovenskega jezika do političnega in društvenega življenja. Na pravnem področju Slovenci niso imeli nobenih zagotovil: že Rapalska pogodba iz leta 1920 ni
vsebovala nikakršnih jamstev za slovensko (in hrvaško) prebivalstvo.6
Že pred razpustom konec 1928 je društveno življenje postopno zamiralo:
slovenska društva so omejevali zakoni in druge pravne norme, vse pogosteje
so oblasti tudi prepovedovale prireditve ali vnaprej napovedane občne zbore
društev oziroma jih prestavljale na druge datume, celo v zadnjem trenutku.
Restriktivno zakonodajo je spremljala vrsta fizičnih napadov na slovenska društva, zaplembe imetja ipd. Naposled je Mussolini na začetku julija 1927 prejel
spomenico, ki je nastala na osnovi potrebe pokrajinskih fašističnih sekretarjev Julijske krajine po koordinaciji in poenotenju uresničevanja programa do

5

6

Original v italijanščini v: Narodna in študijska knjižnica v Trstu, Odsek za zgodovino in etnografijo
(dalje: NŠK OZE), plakati. Prevod v: Čermelj, Slovenci in Hrvatje, 25. Fotoreprodukcijo je objavil Milan
Pahor, Jadranska banka v Trstu (Trst, 1996), 131.
Glede nasilja škvadristov v okviru italijanske države in na območju Julijske krajine v prvem povojnem obdobju glej npr. Mimmo Franzinelli, Squadristi. Protagonisti e tecniche della violenza fascista
1919–1922 (Milano, 2004); o t. i. obmejnem fašizmu: Annamaria Vinci, Sentinelle della patria. Il
fascismo al confine orientale 1918–1941 (Roma–Bari, 2011); o pravnem položaju glej Gorazd Bajc,
"Fašistična zakonodaja in Slovenci med obema vojnama", Acta Histriae 11, št. 2 (2003), 19–40; isti
in Egon Pelikan, "Od konca prve do začetka druge svetovne vojne (1918–1941)", v: Na oni strani
meje. Slovenska manjšina v Italiji in njen pravni položaj: zgodovinski in pravni pregled 1866–2004,
ur. Gorazd Bajc (Koper, 2004), 59–92.
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"drugorodcev". Na osnovi te je 19. v mesecu ministrstvo za notranje zadeve
prefektom v Julijski krajini razposlalo skrajno zaupno okrožnico št. 3832, ki je
odrejala, naj se najkasneje do 1. oktobra 1928 ukinejo vsa preostala slovenska
društva.7
Po drugi strani je fašistični režim poskušal doseči asimilacijo tudi na "mehkejši" način.8 Vedno bolj so npr. oblasti "ponujale" svojo kulturno-prosvetno
"ponudbo", od brezplačnih italijanskih zasebnih šol za t. i. tujerodce, raznih
tečajev, rekreacijskih centrov, poletnih in zdravstvenih kolonij do kulturnih
in športnih prireditev. V šolah je bila leta 1926 uvedena predvojaška vzgoja in
bilo je določeno, da za vzgojo otroka niso več skrbeli starši, temveč v prvi vrsti
država; začelo se je vključevanje otrok v fašistične mladinske organizacije: od
Balilla, Piccole italiane, Avanguardisti, Giovani italiane do Giovani fascisti idr.9
V kolikšni meri je režim s takimi prijemi uspel "privabiti" slovenski del Primorske, še ni povsem pojasnjeno. Možne odgovore bi nam lahko ponudila pričevanja posameznikov. Poleg zbiranja dnevniških in podobnih zapisov bi nam
tudi ustni spomini lahko ponudili zanimive podatke, a je časovna distanca od
tedanjih dogodkov že tolikšna, da je možnosti za take raziskave vedno manj.
Lahko sicer navedemo zanimiv primer, ki smo ga registrirali leta 1996, ko nam
je gospa odkrito "priznala", da so jim bile adunate, torej velika zborovanja v
režiji fašističnih množičnih organizacij, pravzaprav v veselje, saj so predstavljale
priložnost, ko so se lahko zabavali.10 Pri novih raziskavah o "mejhejšem" raznarodovanju bo seveda treba upoštevati nekatera najnovejša dela o italijanski t. i.
kulturni diplomaciji in propagandi od konca prve svetovne vojne do septembra 1943, saj nam pokažejo, da je italijanska država v izvažanje svoje ideologije
veliko investirala.11

7

8

9

10

11

Kacin Wohinz, Narodnoobrambno, 529–533; NŠK OZE, fond HI/Zakoni, mapa Fašistični zakoni, ki
zadevajo Slovence med leti 1918–1943, Seznam po področjih, 12 (sestavila Dragica Ule Maver).
Npr. Milica Kacin Wohinz, "Pismo Allessandra Bodrera Benitu Mussoliniju", v: Pirjevčev zbornik. Poti
zgodovine med severnim Jadranom, srednjo in vzhodno Evropo: ob 70. obletnici akad. prof. dr. Jožeta
Pirjevca, ur. Gorazd Bajc in Borut Klabjan (Koper, 2011), 131–137.
Guglielmo Paroni, Gli scolari del regime. L'ombra del Duce sulle scuole di Tavagnacco (Udine, 2007);
Egon Pelikan, "Šola in otroštvo v Julijski krajini med obema vojnama", v: Zgodovina otroštva, ur. Aida
Škoro Babić et al. (Ljubljana, 2012), 515–531.
Pričevanje neimenovane gospe iz Sv. Ivana pri Trstu (letnik 1928), 18. maja 1996, 1. Zvočne posnetke
in prepis hrani avtor, ki je kopijo prepisa deponiral v arhiv NŠK OZE.
Najbolj obširno in dokumentirano je o teh problematikah pisal Stefano Santoro, L'Italia e l'Europa
orientale. Diplomazia culturale e propaganda 1918–1943 (Milano, 2005); isti, "La diplomazia culturale italiana in Jugoslavia durante il fascismo", Annales, Series historia et sociologia 13, št. 1 (2003),
125–148.
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Strankarskopolitično delovanje
Politično delovanje Slovencev na Primorskem in v Istri se je začelo sredi leta
1917 prebujati iz mrtvila, ki sta ga povzročila neposredna bližina fronte in strog
policijski režim. Tržaški Slovenci, ki so bili od leta 1874 organizirani v Političnem društvu Edinost, in Slovenci na Goriškem, ki so bili večinoma v dveh strankah, katoliško naravnani Slovenski ljudski stranki in liberalni Narodno napredni stranki, so se 3. avgusta 1919 združili v enotno Politično društvo Edinost.
Sedež je bil v Trstu, medtem ko sta na Goriškem in v Istri delovala odseka.
Kljub pritiskom s strani italijanskih oblasti so se med Slovenci pričela ločevanja. Po volitvah leta 1921 so namreč močno prišle do izraza razprtije in ločevanja v skupni Edinosti, s poudarjeno tradicionalno teritorialno in ideološko
razdelitvijo moči: na Tržaškem je bila močnejša in vplivnejša narodno-liberalna struja, na Goriškem pa krščanskosocialna. Konkretnejši znaki razcepa so
se pokazali leta 1922, ko se je goriški pododbor Edinosti osamosvojil, konec
naslednjega leta pa se je enotno Politično društvo Edinost nazorsko razcepilo –
iz goriškega društva so izstopili liberalci, odbor za Gorico pa se je preoblikoval v
samostojno krščanskosocialno društvo Edinost. V odnosih do italijanske države sta sicer obe struji skušali nastopati enotno, nista pa se uspeli zediniti okoli
ustanovitve nekega narodnega sveta, ki naj bi bil skupen zastopnik Slovencev
(in Hrvatov) v Italiji. Dokler je bilo mogoče, sta do države skušali ohraniti lojalen odnos in delovati v okviru zakona.12
Po prvi vojni so slovenski socialni demokrati v kratkem obnovili svoje delovanje. Na deželni konferenci 6. aprila 1919 so se z istrskimi hrvaškimi socialisti
odcepili od Jugoslovanske socialdemokratske stranke in ustanovili neodvisno
socialistično stranko, ki je sprejela program italijanskih maksimalistov – torej
boj za t. i. diktaturo proletariata po vzoru revolucije v Rusiji. Skladno s pravili
Komunistične internacionale, da na enem območju lahko deluje le ena socialistična stranka, so se 21. septembra 1919 pridružili Italijanski socialistični stranki. Ko se je na kongresu slednje v Livornu 21. januarja 1921 odcepila komunistična struja in ustanovila Komunistično stranko Italije, so slovenski levičarji
na Primorskem in v Istri v veliki večini vstopili v njene vrste. Stranka je postala
resen konkurent Edinosti. Po uvedbi izrednih zakonov za zaščito države leta
1926 je bila Komunistična stranka Italije razpuščena in njeni poslanci konfinirani. Komunisti so svoje delo nadaljevali v ilegali.
Do nedavnega je veljalo splošno prepričanje, da so vsi Primorci nasproto-

12

O razhajanjih tudi Milica Kacin Wohinz, "Tržaška in goriška "Edinost". Soglasja in razhajanja", v: Josip
Agneletto, slovenski kulturnih in politik v Istri in Trstu, ur. Vesna Gomezel Mikolič (Koper, 1999),
19–32. O krščanskosocialnem gibanju poleg temeljnega dela Pelikan, Tajno delovanje tudi Lučka
Kralj Jerman, Janko Kralj. Utišani in pozabljeni slovenski politik (1898–1944) (Ljubljana, 2008).
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vali fašistični oblasti. Nekatera – sicer zelo redka – dela pa nam pokažejo, kako
so se nekateri posamezniki približali fašističnim oblastem in podpirali njihovo
politiko. Dne 22. novembra 1922 je bila v Gorici ustanovljena tudi slovenska
fašistična stranka; nekateri jo imenujejo Vladna stranka, drugi pa Slovenska
vladna stranka. Med vidnimi predstavniki sta bila Vincenc (Vinko) Bandelj in
Josip Peternel. Njiju in somišljenike so omenjene osrednje politične stranke
Slovencev na Primorskem seveda označevale kot "renegate", "vladne plačance"
ipd. Stranka, ki je zagovarjala asimilacijo Slovencev z Italijani na vseh področjih oziroma je poudarjala, da je sodelovanje z Italijo nujno, ni imela večjega
uspeha (na volitvah 1924 je stranka vsekakor zbrala nekaj slovenskih glasov).
Razpadla je spomladi 1925.13 Tematiko o "naših fašistih" bi bilo seveda zanimivo
podrobneje osvetliti, nove raziskave v tej smeri pa bi morali zastaviti predvsem
na "novih" virih "od spodaj".
Na volitvah 15. maja 1921, ki so bile razpisane dve leti po prvih povojnih
parlamentarnih volitvah v Italiji, je Politično društvo Edinost nastopilo pod
imenom Jugoslovanska narodna stranka ter zastopalo slovensko in hrvaško
manjšino. Čeprav je italijanski blok dobil le osem stotink več glasov kot Jugoslovanska narodna stranka (34,08 % : 34 %), so, zaradi posebne volilne geometrije in razdeljenosti po okrožjih, nacionalisti in fašisti v Julijski krajini dobili
osem mandatov, narodnjaki pa le pet. Izvoljeni so bili štirje Slovenci – Josip
Wilfan (Vilfan), Virgil Šček, Karol Podgornik in Josip Lavrenčič – ter Hrvat Ulikse Stanger. Dober volilni rezultat so dosegli tudi komunisti, ki so s skoraj 15
% postali tretja najmočnejša politična stranka v Julijski krajini. Kljub pritiskom
so Slovenci uspešno nastopili tudi na naslednjih parlamentarnih volitvah leta
1924 (to je bila zadnja volilna preizkušnja v obdobju med obema vojnama), ki
sta jih zaznamovala predvolilno nasilje in nov volilni zakon, vsiljen s strani fašistov in po katerem je stranka, ki je dosegla vsaj četrtino glasov v državi, dobila
dve tretjini poslanskih mest, preostala tretjina mandatov pa naj bi se razdelila
po proporcionalnem sistemu ostalim strankam. S tem si je fašistična lista zagotovila prevlado v parlamentu, saj si je s široko koalicijo edina lahko zagotovila
potrebno število glasov za parlamentarno večino. V Julijski krajini so poleg tega
volilna okrožja preuredili tako, da so razbili volilne okraje s slovensko oziroma
hrvaško večino, tako da Slovenci v nobeni od pokrajin niso imeli več večine.

13

Kacin Wohinz, Narodnoobrambno, 235–238, 344–345; ista, Prvi antifašizem, 92; ista in Verginella,
Primorski upor, 55–57; Drago Sedmak, Goriška med vojnama. Slovenci in fašizem na Goriškem 1920–
1926 (slovenska vladna /fašistična/ stranka) (Gorica, 2009); Ervin Dolenc, "Naši fašisti", Prispevki
za novejšo zgodovino 40, št. 1 (2000), 113–122; Branko Marušič, "Učitelj in politik Vinko Bandelj
(1881–1937). Prispevek k življenjepisu", v: Pirjevčev zbornik. Poti zgodovine med severnim Jadranom,
srednjo in vzhodno Evropo: ob 70. obletnici akad. prof. dr. Jožeta Pirjevca, ur. Gorazd Bajc in Borut
Klabjan (Koper, 2011), 95–109; Krajevni leksikon Slovencev v Italiji. Druga knjiga: Goriška pokrajina,
ur. Aldo Rupel (Trst, 1995), 209 (dalje: Krajevni leksikon – Goriška pokrajina).
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Kljub predvolilnim razpokam med narodno-liberalnim in krščanskosocialnim taborom so se Slovenci vendarle dogovorili za skupno listo s partitetno
sestavo. Na t. i. Slovanski listi sta bila izvoljena Josip Vilfan in Engelbert Besednjak, na komunistični listi pa Jože Srebrnič. Parlamentarno delo je potekalo v povsem novih razmerah, saj je opozicija poleti 1924 zapustila parlament.
Vilfan in Besednjak sta se skupaj s predstavnikoma nemške manjšine odločila,
da se bojkotu ne pridružita in s formalno lojalnostjo še naprej zastopata nacio
nalne interese manjšine. Poseben položaj jima je narekovalo tudi takratno zbli
žanje med Italijo in Kraljevino SHS. Državi sta konec januarja 1924 podpisali
pogodbo o prijateljstvu in sodelovanju, ki je poleg drugih ugodnosti Italiji pre
puščala Reko. Kljub pričakovanju, da bo italijanska država vendarle revidirala
stališča do manjšine, za Slovence (in Hrvate) onstran zahodne jugoslovanske
meje pogodba ni prinesla nobenih izboljšav. Vilfan in Besednjak sta v parlamentu vztrajala tudi potem, ko so bile novembra 1926 z izrednim zakonom o
zaščiti države vse politične stranke razpuščene, in sta ostala v parlamentu do
konca mandata decembra 1928.14

Ilegalno delovanje
Italijanizaciji in nasilju so se Slovenci na Primorskem in v Istri uprli in kmalu so
se začele organizirane bolj ali manj podtalne dejavnosti, ki jih je jugoslovanska
država večinoma podpirala. Najprej od konca oktobra 1918 do novembra 1920
v zbiranju podatkov za jugoslovanske oblasti v okviru Pisarne za zasedeno ozemlje, pa s finančno pomočjo, pozneje tudi prek obveščevalnega centra Dravske
divizije. V Kraljevini SHS oziroma Jugoslaviji so bile aktivne narodnoobrambne
organizacije, npr. Jugoslovanska matica, Narodna odbrana, zlasti pa (od 1924)
Organizacija jugoslovanskih nacionalistov (ORJUNA), ki je vplivala na to, da
se je na priključenem primorskem ozemlju razvila ilegala – tajna oborožena
protifašistična organiziranost, ki je imela v različnih obdobjih in krajih različna
imena: Borba, TIGR (Trst, Istra, Gorica, Reka). Tajno organizacijo so imeli tudi
krščanski socialci – ta je bila kapilarno razpredena po celotnem teritoriju. V
borbo s fašizmom se je podala tudi komunistična partija. Pomembne so bile
organizacije primorskih emigrantov v Jugoslaviji.
Dejavnosti teh organizacij so imele za končni cilj priključitev Julijske krajine k Jugoslaviji, obenem so omenjene organizacije na različne načine poskušale organizirati "alternativno" kulturno-prosvetno delovanje, in sicer s tajnimi

14

O volitvah leta 1921 in 1924 in političnih razmerah je še vedno aktualna obsežna razprava Milice
Kacin Wohinz, "Parlamentarne volitve in politične razmere v Julijski krajini 1921–1924", Prispevki za
zgodovino delavskega gibanja 5, št. 1–2 (1965), 3–160.
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tečaji, tihotapile so prepovedane liste in knjige, organizirale so srečanja, izlete
ipd. Režimski pritisk je namreč prisilil vodilne in člane kulturno-prosvetnih
ustanov, da so iskali in deloma tudi dobili alternative oblike delovanja. Na
fašistično zatiranje na področju uporabe maternega jezika v šolstvu in kulturi
nasploh so se Slovenci odzvali z ustanovitvijo različnih pollegalnih in ilegalnih oblik izobraževanja in prosvetnega delovanja; večina objavljenih študij o
narodnoobrambnem delovanju in spominskih zapisov opisuje različne načine
takega delovanja, čeprav v njih ni večjih poglobitev samega zgodovinsko-kulturnega momenta.

Kulturno-prosvetno delovanje
Odpor politiki poitalijančevanja se je seveda odvijal tudi z udejstvovanjem na
prosvetno-kulturnem področju. Po prvi svetovni vojni so primorski in istrski
Slovenci delovali v približno 400 društvih, od kulturnih in športnih do pevskih
zborov, gledaliških skupin ipd. V prvem povojnem obdobju jim je uspelo obnoviti večino predvojnih ustanov. Njihovo kulturno-prosvetno delovanje lahko
razdelimo na vsaj 5 kategorij ali podkategorij: kulturno-prosvetno delovanje
na splošno, v okviru krovnih ali množičnih organizacij in kulturnih centrov;
izobraževanje; tisk, periodika in založništvo; literarno ustvarjanje in umetnost;
šport. Za večino izmed teh oblik delovanja je bilo značilno, da so se aktivnosti
med seboj vsaj deloma prekrivale.

***
Razkol v politiki je seveda vplival na še večje poudarjanje že tako obstoječega
ločevanja v slovenski kulturno-politični organiziranosti, ki je bila sicer značilna za osrednje slovenske razmere. Razmerje med liberalnim in krščanskosocialnim kulturno-prosvetnim delovanjem Tržaške in Goriške je sledilo "zgledu"
politične teritorialne razdelitve15 – sicer je zunaj obeh političnih struj do razpusta delovalo še 48 kulturno-prosvetnih in drugih društev. Narodno-liberalno
usmerjena društva na Tržaškem in v Istri so se razvijala pod okriljem 2. marca
1922 obnovljene Prosvete (režim jo je ukinil 11. septembra 1927), ki je vklju-

15

Zaradi zbranih podatkov je še zmerom aktualen Prosvetni zbornik 1868–1968 (Trst, 1970). O teritorialni in svetovnonazorski delitvi z navedbo virov in najbolj relevantne literature podrobneje Gorazd
Bajc, "Goriško obdobje Zorka Jelinčiča (1924–1930). Kulturno prosvetno in narodnoobrambno
delo", v: Zorko Jelinčič. Nad prezrtjem in mitom: ob stoletnici rojstva, ur. Žarko Rovšček (Ljubljana–
Tolmin, 2000), 79–80 (dalje Bajc, Goriško obdobje).
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čevala od 22 do 60 društev. Na Goriškem pa so se tovrstna društva razvijala v
okviru Zveze prosvetnih društev, ki jo je tržaška (liberalna) Edinost ustanovila
25. januarja 1923 (prisilno so jo razpustili poleti 1927) in v katero je bilo do
leta 1926 vključenih 76 društev. Kulturno-prosvetno delovanje krščanskosocialne usmeritve se je še posebno aktivno razvijalo na Goriškem, kjer so leta 1921
ustanovili Kmetsko delavsko zvezo. Ta je bila le drugo ime za goriško Edinost
in je bila množična organizacija, ki je delovala z namenom varstva tako kulturnih kot tudi gospodarskih, socialnih, šolskih in jezikovnih pravic. Oblasti so
leta 1929 ocenjevale, da šteje okoli 20.000 članov, kolikor je bilo naročnikov
Novega lista. Po razkolu je bila nato 5. oktobra 1922 ustanovljena Prosvetna
zveza, ki je sicer nadaljevala oziroma uresničevala že dve leti prej zastavljeno
delo. Štela je do 8.741 članov, ki so bili vključeni v 136 društev in 46 dekliških
krožkov. Mladi, sposobni in požrtvovalni voditelji krščanskih socialcev pa so
se celo "približali" Istri in (z ustanovitvijo Prosvetne podzveze) tradicionalno
laični Tržaški, ki je do tedaj praktično ostajala izven dometa katoliških krogov.
Obenem je bil januarja 1920 kot vodilna stanovska krščanskosocialna organizacija obnovljen Zbor svečenikov sv. Pavla, ki je združeval približno 350 slovenskih in hrvaških duhovnikov. Tudi slovensko učiteljstvo je imelo svojo krovno
organizacijo, in sicer Zvezo slovanskih učiteljskih društev v Trstu, ki je delovala v letih 1920–1926. Koordinacijo športnih društev pa je prevzelo Sportno
udruženje, ustanovljeno 12. septembra 1924 in razpuščeno 17. avgusta 1927.
Krovne organizacije enega in drugega političnega tabora so med drugim organizirale predavanja, tečaje, prireditve idr.
Izven kulturnega antagonizma med liberalci in krščanskimi socialci se je
razvijal tudi t. i. tretji pol – dejavnosti mlajših narodno-liberalnega nazora, ki se
z usmeritvijo starejših večkrat niso strinjali (očitali so jim, da so preveč konservativni). Na Tržaškem jih je povezovala politično heterogena in nadvse aktivna
Zveza mladinskih društev v Julijski krajini, ki je bila ustanovljena 24. septembra
1922, ukinili pa so jo 30. septembra 1927. Iskali so in tudi našli marsikatero
skupno točko s sovrstniki levičarskih idej. V tem pogledu je bilo na Goriškem še
posebej pomembno akademsko društvo Adrija. Ko so fašistične oblasti ukinile
vsa društva, so se mladi iz dijaških in akademskih društev ali krožkov še bolj
povezali in pričeli organizirati "alternativno" kulturno-prosvetno delovanje,
obenem pa so ustvarjali tudi jedra za poznejše ilegalno delovanje, ki ga sedaj
poznamo pod akronimom TIGR.
Osrednjo vlogo so seveda odigrali kulturni centri. Najpomembnejši
– bil je hkrati eno izmed gospodarskih središč tržaških Slovencev – je bil leta
1904 zgrajeni Narodni dom v Trstu, večnamenska in za tedanje razmere zelo
moderna stavba. Dne 13. julija 1920 so ga italijanski nacionalisti zažgali. Naslednje leto so požgali tudi domove v nekaterih tržaških predmestjih, in sicer 2.
septembra pri Sv. Ivanu (tu so leta 1924 člani društva dali stavbo popraviti, a v
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kratkem so fašisti vanjo nasilno vdrli in leta 1934 prisilili lastnike, da so jim dom
za zelo nizko vsoto prodali), 8. v mesecu v Rojanu (Narodni dom oziroma Konsumno društvo) in decembra v Barkovljah. Požgali so tudi nekaj drugih ustanov
tržaških Slovencev, tudi po okoliških vaseh, ter centre levičarskih skupin. Po
požigu osrednjega doma je tržaškim Slovencem del kulturne aktivnosti uspelo
vsaj za nekaj let prenesti v predmestji Škedenj (tu so leta 1922 fašisti vdrli v dvorano Gospodarskega društva) in Sv. Jakob, kjer so dejavnosti še najdlje zdržale.16
Konec leta 1904 oziroma na začetku naslednjega je tudi Slovencem na
Goriškem uspelo zgraditi svojo osrednjo večnamensko stavbo – Trgovski dom.
Dne 4. novembra 1926 so vanj vdrli fašisti, ga deloma poškodovali in zasedli. Slovenskega lastnika so prisilili, da je sklenil formalno najemno pogodbo.
Naslednje leto je bila stavba zasežena, leta 1932 je dom z razpustitvijo Trgovsko-obrtne zadruge tudi formalno izgubil slovenskega lastnika, še leto kasneje
pa ga je italijanski komisar likvidator formalno prodal goriški fašistični stranki.
Tudi po okoliških vaseh Goriške so fašistične škvadre zažgale oziroma uničile
nekatere društvene prostore slovenskih organizacij.17
Premalo pa je ob tem znanega o drugih krajih zbiranja primorskih Slovencev, npr. o kavarnah, ki niso bile pomembne le v okviru izmenjav političnih in
kulturnih misli, temveč nasploh zaradi agregacije, artikulacije interesov posameznikov ali skupin ter na splošno povezovanja Slovencev.

***
Pred prvo svetovno vojno je v Julijski krajini slovensko šolstvo18 doseglo visoko
stopnjo razvoja. Čermelj je navajal, da je bilo tu (brez Reke) 321 osnovnih šol s
slovenskim učnim jezikom (in 167 s hrvaškim).19 Italijanske oblasti so jih začele
omejevati že takoj ob prihodu konec leta 1918, najbolj v mestih, v Trstu in Gorici. Hkrati je bilo pod udarom tudi slovensko (slovansko) učiteljstvo. Nekateri

16

17

18

19

Narodni dom v Trstu 1904–1920, ur. Marko Pozzetto et al. (Trst, 1995); Narodni dom pri Sv. Ivanu,
ur. Bogomila Kravos (Trst, 2007); "Po skoraj sedmih desetletjih v razpadajočem Narodnem domu",
Primorski dnevnik, 1. 11. 2003, 6; Krajevni leksikon Slovencev v Italiji. Prva knjiga: Tržaška pokrajina,
ur. Milan Bufon in Aleksej Kalc (Trst, 1990), 102–103, 115, 127, 133, 140, 154, 255, 277, 285 (dalje:
Krajevni leksikon – Tržaška pokrajina).
Trgovski dom v Gorici/di Gorizia: sto let prisotnosti/cent'anni di presenza, ur. Igor Komel et al. (Gorica,
2007); Krajevni leksikon – Goriška pokrajina, 127, 149.
O šolstvu so najpomembnejša "klasična" dela: Čermelj, Slovenci in Hrvatje, 47–69; Drago Pahor,
"Pregled razvoja osnovnega šolstva na zahodnem robu slovenskega ozemlja", v: Osnovna šola na
Slovenskem 1869–1969 (Ljubljana, 1970), 313–337; Samo Pahor, "Pregled zgodovine slovenskega
šolstva na današnjem ozemlju italijanske republike do leta 1945", v: Slovensko šolstvo na Goriškem
in Tržaškem 1945–1985 (Trst, 1986), 63–69; Adriano Andri in Giulio Mellinato, Scuola e confine. Le
istituzioni educative della Venezia Giulia 1915–1945 (Trieste, 1994), 129–226.
Čermelj, Slovenci in Hrvatje, 47.
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so bili aretirani in internirani, v naslednjih letih, še posebno od leta 1923 dalje,
ko so se z Gentilejevo šolsko reformo začele sistematično ukinjati neitalijanske
šole, pa jih je bilo veliko odpuščenih ali premeščenih v oddaljene kraje italijanske države. Spet drugi so se izselili v Jugoslavijo. Več kot 1.000 jih je moralo
prekiniti s poučevanjem.20
Na osnovi omenjene reforme je bilo odločeno, da bo s šolskim letom
1923–1924 v prvih razredih vseh osnovnih šol učni jezik samo še italijanščina. V naslednjem letu je ista odločba veljala za druge razrede in se tako vsako
leto postopoma uvajala v naslednje šolske letnike. S koncem šolskega leta
1928–1929 sta bili tako slovenščina in hrvaščina povsem izrinjeni iz osnovne šole. Edina zasebna slovenska šola v Trstu, ostanek Ciril-Metodovih šol, pri
Sv. Jakobu,21 je bila z odlokom ukinjena na začetku šolskega leta 1930–1931.
Delo v maternem jeziku je v Julijski krajini nadaljevala samo še osnovna šola
srbske pravoslavne cerkvene občine. Kot je zapisal Lavo Čermelj,22 je jamstvo
tej šoli izhajalo iz posebne določbe Nettunskih konvencij, ki so jih podpisali
20. julija 1925, vendar so jo po italijanski razlagi smeli obiskovati samo otroci
jugoslovanskih državljanov. Z Gentilejevo reformo je bilo po podatkih Odseka za zgodovino in etnografijo tržaške Narodne in študijske knjižnice23 zaprtih
444 slovenskih šol s 50.000 učenci, zaradi vseh ukrepov pa je, po Čermeljevih
ocenah,24 več kot 100.000 slovenskih in hrvaških otrok v Julijski krajini ostalo
brez pouka v maternem jeziku.
Slovenske srednje šole so doživele enako usodo kot osnovne, deloma zaradi Gentilejeve reforme, deloma pa zaradi nekaterih drugih zakonskih dekre
tov. V Idriji so slovensko nižjo gimnazijo ukinili že 1. oktobra 1923, slovensko
učiteljišče v Tolminu so postopoma povsem poitalijančili in ga nazadnje ukinili s kraljevim dekretom z dne 23. oktobra 1925. Slovenščino so nekaj časa
še poučevali na videmskem Tehničnem zavodu, na nekaterih poklicnih šolah
in tečajih v Trstu, v Gorici na kmetijski šoli s slovenskim učnim jezikom in na
glasbenih šolah v Trstu in Gorici. Do leta 1927 so slovenski duhovniki v šoli še
lahko izvajali verouk v slovenskem jeziku (skrčen sicer na eno uro tedensko),
leta 1928 pa je prosvetno ministrstvo zahtevalo, naj se v vseh šolah vpelje vero-

20

21

22
23

24

Veliko podatkov o usodi učiteljev je zbirala in naposled objavila Minka Lavrenčič Pahor, Primorski
učitelji 1914–1941. Prispevek k proučevanju zgodovine slovenskega šolstva na Primorskem (Trst,
1994).
O tej šoli še nimamo prave raziskave. Ravnatelj je bil Andrej Čok (1884–1942). Nekaj podatkov o
njem in šoli v: Lida Turk, Dobri ravnatelj Andrej Čok/Il buon direttore (Opčine [Trst], 2002); Tamara
Petaros, "Andrej Čok", v: Otroški vrtec Andrej Čok na Opčinah, ur. Silva Perčič, Stanislava Sosič in Jelka
Cvelbar (Opčine [Trst], 2004), 6–15.
Čermelj, Slovenci in Hrvatje, 51.
NŠK OZE, fond HI/Zakoni, mapa Fašistični zakoni, ki zadevajo Slovence med leti 1918–1943, Seznam
po področjih, 3.
Čermelj, Slovenci in Hrvatje, 60.
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uk izključno v italijanskem jeziku.
Na vse to so slovenski duhovniki odgovorili s prestavitvijo slovenskega
verouka v cerkve. Obljube Italije o olajšavah za ustanovitev tečajev za slovenski in hrvaški jezik ob podpisu Ciano-Stojadinovićevega sporazuma (25. marca
1937) se niso uresničile.

***
Na razpolago imamo veliko podatkov o tisku in periodiki,25 čeprav ni nobene
prave poglobitve. Osrednji list na Tržaškem je bil časopis Edinost, ki je v Trstu
izhajal od leta 1876. Oblasti so ga ukinile 4. septembra 1928. Na Goriškem je
imel najbolj vidno vlogo list Goriška straža, ki je kratek čas izhajal že ob koncu
vojne in se trajno uveljavil po oktobru 1919, ukinili pa so ga 17. novembra 1928.
Od februarja 1920 do 1926 (ko je prešel v ilegalo) je v Trstu izhajal levičarsko
usmerjeni list Delo.
Poleg časopisov so se pojavili številni listi in vrsta revij. Na Tržaškem je od
leta 1923 do januarja 1929 izhajal tednik Mali list, glasilo krščanskosocialne
struje. Narodnjaško-liberalni tabor je njegov vpliv poskusil omejiti s svojimi
Novicami, ki so izhajale od 1924 do 1927; že v drugem letniku je bil tu označen
kraj izhajanja Trst – Gorica. Leta 1926 je po desetih številkah prenehal izhajati
tednik Preporod, ki se je skušal boriti proti vsem strankam. Tudi na Tržaškem so
izhajale številne revije: od 1921 do 1926 Novi rod – kot mladinski list, ki so ga
ocenjevali kot najbolj kvalitetnega; revija Ženski svet, ki je bila zelo priljubljena;
socialisti so izdajali polmesečnik, kulturno revijo Njiva (marec–oktober 1919),
ki je bila odprta tudi piscem drugih ideoloških usmeritev; od 1920 do 1926 je
izhajal 14-dnevnik Učiteljski list; od 1921 do 1923 ženski list Jadranka; od 1921
do 1928 strokovni list Pravni vestnik; od 1921 do 1926 Zadrugar; od 1919 do
1921 Uradni vestnik; leta 1923 je izšla samo ena številka lista Primorska omladina; od 1923 do 1928 so izdajali ženski list Ženski svet, pri katerem so sodelovali
pomembni pesniki in drugi pisci; od 1925 do 1928 se je bral mesečnik Naš glas,
glasilo Udruženja slovenskih srednješolcev v Italiji; lista Edinost in Novice sta
objavljala tudi dvotedensko prilogo Za našo deco. Po ukinitvi slovenskih osnovnih šol sta Edinost in tednik Novice kot tedensko prilogo raznašala med družine
abecednik Prvi koraki, ki je nato izšel kot posebna knjižica. Na Goriškem je bila
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Večino podatkov dobimo v: Miša Šalamun, Slovensko primorsko časopisje. Zgodovinski pregled in bibliografski opis (Koper, 1961), 48–55; Milan Pahor, "Slovenska časniška govorica v Trstu in Gorici pred
drugo svetovno vojno", v: Bojan Pavletič, Primorski dnevnik 1945–1995 (Trst–Gorica–Čedad, 1995),
22–34. Glej tudi zanimivo diplomsko delo na tržaški leposlovni fakulteti: Nastja Colja, Slovenske ilegalne mladinske publikacije v Trstu in Gorici 1927–1940 (Trieste, 1996–1997).
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"Mlademu razumništvu" (uvodne besede), Kulturni vestnik,
priloga revije Mladika
(1922) (Narodna in
študijska knjižnica v
Trstu).

od 1920 do 1922 najpomembnejša revija Mladika, ki je leta 1922 izdajala prilogo Kulturni vestnik. Od 1920 do 1928 je izhajal Zbornik svečenikov Sv. Pavla;
leta 1921 je za kratek čas izhajal tednik Proletarec; od 1922 do 1926 je izhajal
edini humoristični satirični list za vso Primorsko Čuk na pal'ci; leta 1922 je izšlo
8 številk glasila slovenskih kulturnih društev v Italiji – Prosveta; od 1923 od
1929 je izhajalo glasilo Prosvetne zveza Naš čolnič; brana sta bila tudi dva (med
seboj konkurenčna) kmečko-gospodarska lista, Gospodarski list (1922–1928)
in Gospodarski vestnik (1923–1928). V letu 1923 je izhajal še ženski list Slovenka, od leta 1925 do 1926 pa tudi dijaški list Rast ter še nekaj manj pomembne
periodike. Omenjeni zagovorniki sodelovanja z Italijo, ki so pozneje ustanovili
slovensko fašistično stranko, so najprej pričeli izdajati časopis Goriški Slovenec,
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"Na pot!" (uvodne
besede), Naš glas (glasilo Udruženja slovenskih srednješolcev
v Italiji), letnik I, št.
1 (1925) (Narodna in
študijska knjižnica v
Trstu).

kot glasilo stranke pa je do leta 1925 izhajal list Glas Julijske Benečije, ki so ga po
prvi številki preimenovali v Nova doba.
Do januarja 1929 je bil ukinjen ves slovenski (in hrvaški) periodični tisk,
razen treh listov verske vsebine, vendar se tednik Novi list, mesečnik Družina in
Istarski list, ki jih je Besednjaku ob avdienci odobril Mussolini, niso dolgo obdržali, le do leta 1930. Kot posledica Ciano-Stojadinovićevega sporazuma marca
1937 je za kratek čas ob koncu tridesetih let izhajal list Svetogorska kraljica,
nekaj časa so časopise uvažali iz Jugoslavije.
Izhajali so tudi nekateri koledarji ali almanahi, ki vsebujejo veliko zanimivih
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podatkov o društvenem in kulturnem delovanju nasploh. Po pregledu zalog, ki
so shranjene v Narodni in študijski knjižnici v Trstu in na oddelku v Gorici (Feiglova knjižnica), je slika naslednja: za leti 1924 in 1925 je Goriška Mohorjeva
družba izdala Koledar Goriške Mohorjeve družbe, za leta 1933, 1936 in 1937 je
izdala podobno, a skromnejšo publikacijo z naslovom Zapisnik, za leto 1933
koledar z naslovom Družinski koledar, za leto 1934 koledar z naslovom Svetoletni koledar; od 1920 do 1940 je Goriška Matica objavljala svoj Koledar Goriške Matice; uprava Čuka na pal'ci je objavila Čukov koledar za leta 1923–1926;
od 1923 do 1930 je izhajal Jadranski almanah; Katoliško Tiskovno Društvo iz
Gorice je vsaj za leto 1924 (na razpolago ni drugih podatkov) izdalo Ljudski
koledar; Tiskarni Edinost je v letih 1927–1938 uspelo objavljati zbornik Luč:
poljudno-znanstveni zbornik in v hrvaškem jeziku od 1922 dalje za nekaj let
Narodni koledar za Istru Jurina i Franina; v hrvaščini je tudi Društvo sv. Mohora
za Istru v Trstu izdajalo koledar Danica, in sicer nekaj let od leta 1925 dalje.
Nekaj objavljenih spisov oziroma sestavkov ter bibliografskih prikazov
tedanjih piscev v revijalnem in periodičnem tisku dobimo v nekaterih delih, ki
so izšla v zadnjih letih in so posvečena biografskim orisom posameznih vodilnih oziroma pomembnejših kulturno-političnih oseb. Sicer bo težko sestaviti
popolnejše bibliografije, saj so bili avtorji večkrat prisiljeni objavljati anonimno
ali pod psevdonimi.26
V dvajsetih letih je v Trstu in Gorici delovalo več slovenskih založb in
tiskarn. V okviru narodno-liberalnega tabora so bile to Goriška Matica, Narodna knjigarna, Narodna tiskarna in Tiskarna Edinost, v okviru krščanskosocialnega pa Goriška Mohorjeva družba, Katoliška knjigarna, Jadranska založba,
Katoliška tiskarna, Zadružna tiskarna (ter hrvaška Katoliško tiskovno društvo
v Pazinu) in Sigma. Založbe so bile edine, ki jih je oblast še dopuščala, in sicer
do leta 1939, prevzeti pa so morale italijanska imena. V Gorici je bilo še mogoče tiskati nekatere slovenske knjige z italijanskimi platnicami. Aprila 1934 je
notranji minister izdal odredbo, s katero je za neperiodične publikacije uvedel
preventivno cenzuro. Po tej in dodatni odredbi z dne 28. decembra sta morala
tiskar in založnik prefektu predložiti več izvodov natisnjenih knjig ter čakati s
prodajo, dokler nista dobila pisnega dovoljenja. Posledica tega so bile zaplembe
številnih slovenskih in hrvaških knjig. Do leta 1933 je izšlo od 20 do 70 knjig
letno, nato je število upadlo, najmanj jih je bilo leta 1935, ko je bilo izdanih le 8
knjig. Knjige, ki so lahko izhajale do 1939, čeprav neredno, so bile cenzurirane
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Npr. Andreina Jejčič Troha, "Bibliografija Zorka Jelinčiča", v: Zorko Jelinčič. Nad prezrtjem in mitom:
ob stoletnici rojstva, ur. Žarko Rovšček (Ljubljana–Tolmin, 2000), 225–226; Anton Kacin 1901–
1984. Zbornik ob stoletnici rojstva, ur. Marija Kacin (Gorica, 2001); Nekdaj v starih časih. Spisi Rada
Bednarika (1902–1975) in prispevki o njem, ur. Marija Češčut, Milan Jarc in Branko Marušič (Gorica,
2013); Branko Marušič, "Gradivo za bibliografijo Rada Bednarika", v: prav tam, 327–332.
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in zaplenjene, s predpisanimi omejitvami na religiozno, strokovno in glasbeno
vsebino – morale so biti brez političnih ali nacionalnih vsebin.
Bibliografija vsega slovenskega tiska med letoma 1918 in 1940 obsega
okrog 1.000 naslovov. Med pisatelji je bil najplodnejši France Bevk, poleg njega
so literarno ustvarjali Ferdo Kleinmayr, Ciril Drekonja, Damir Faigel, Andrej
Budal, Rado Bednar(ž)ik, Filip Terčelj, Ljubka Šorli, Anton Kacin, Andrej Pavlica,
med Beneškimi Slovenci pa Ivan Trinko. Svoje ustvarjalno delo so v Jugoslaviji
nadaljevali Alojz Gradnik, Narte Velikonja, Ivo Šorli, Ciril Kosmač, Vladimir Bartol, Bogomir Magajna in drugi.
Konec dvajsetih let so pričeli izhajati številni ilegalni listi. Čeprav so bili
večinoma ciklostilirani v Jugoslaviji ali pa celo v drugih državah, so bili namenjeni Slovencem iz Julijske krajine. V okviru organizacije TIGR so izšli naslednji:
od decembra 1927 do maja 1928 nekaj številk lista Borba, slednjo je namestila
Svoboda, pa tudi Ljudska fronta in Straža ob Soči. Člani in somišljeniki komunistične stranke so od zime 1926/1927 neredno do konca 1941 izdajali Delo, leta
1927 so izdali po eno številko mladinskega lista Rdeči prapor in po eno številko
lista Rdeči vojak, ob tem leta 1932 še Kmetski glas. V krogu dijaške in študentske
mladine na Goriškem sta v letih 1927 in 1928 izšla Iztok in Soča, med mladino iz
katoliških vrst pa so izšli Človek iz višine (1929–1930), Metla (1930) in Dijaški
list (1932–1933) – iz teh so v naslednjih letih zrasli t. i. zvezki, in sicer leta 1935
Tihe besede, 1936 Pisanice in Gmajna, 1938 Brinjevke, 1939 Malajda ter 1940
list brez naslova, ki pa je povzel eno izmed Kocbekovih misli. Katoliška dijaška
zveza je leta 1938 izdala 4 številke lista Tavžentroža. V letih 1939–1940 so izšli
trije dijaški listi – Iskra, Plamenica in Plamen. Od 1936 do 1940 je izšlo devet
t. i. štempiharskih listov oziroma publikacij, in sicer 1936–1937 Štampiharski
glas, 1936 brošura Štampihar – komedija, 1937 Domača kaplja, brošura Literati
in štampiharsko državljanstvo ter glasilo Štampihar, 1938 še Štempiharjev glas
in Štempiharski koledar, 1939 brošura Plava ovca, 1940 pa brošuri Lipa in Vali.

***
V glasbeni kulturi27 je posebno mesto zasedala Glasbena matica, ki je bila ustanovljena leta 1909. Med drugim je do leta 1937 izdajala posebne publikacije,
namenjene glasbi. Med pomembnejša imena tedanje glasbene kulture Slovencev na Primorskem spadajo Alojz Bratuž, Vinko Vodopivec, Vasilij Mirk,
Srečko Kumer, Mirko Filej, Ivan Laharnar, Jožko Jakončič, Breda Šček, Karol

27

Primož Kuret, "Prispevek primorskih Slovencev slovenski glasbi v času med obema vojnama", v: Trst:
umetnost in glasba ob meji v dvajsetih in tridesetih letih XX. stoletja/Trieste: arte e musica di frontiera
negli anni Venti e Trenta del XX secolo, ur. Tatjana Rojc (Trst, 2005), 241–250.
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Pahor, Ubald Vrabec in Marij Kogoj, čeprav so morali nekateri izmed teh kaj
kmalu zapustiti Primorsko in so ustvarjali večinoma v Ljubljani ali Mariboru in
tu pustili močan pečat (kot sicer številni primorski izobraženci). Pevski zbori
so bili še posebej pomembni zaradi združevanja ljudi, so pa bili nekateri znani
po svoji kakovosti, tako npr. Učiteljski pevski zbor, ki ga je vodil Kumer, saj
je gostoval tudi po italijanskih mestih. Med glasbeniki je bilo doslej nekaj več
pozornosti posvečene primorskemu pevovodji Bratužu, ki so ga goriški fašisti
zastrupili s strojnim oljem, ker je pri polnočnici v Podgori leta 1936 njegov zbor
zapel Sveto noč. Deloma je bilo tudi prikazano delovanje skladatelja Vodopivca,
kateremu je bila leta 1992 posvečena monografska številka Goriškega letnika.28
V likovni umetnosti v Trstu je središčna vloga pripadala Avgustu Černigoju.
Ob njem so na tem področju ustvarjali France Gorše, Ernest Sešek, Albert Sirk
in Milko Bambič, medtem ko sta se Veno Pilon in Lojze Spazzapan občasno
udeleževala skupinskih razstav z italijanskimi umetniki. Po letu 1927 je fašistični pritisk prisilil tudi več umetnikov, da so se izselili. Nekateri so kljub vsemu
tvegali in postavili samostojno razstavo, kot npr. leta 1940 v Trstu Lojze Spacal,
dve leti pred njim pa je Rudolf Saksida sodeloval s slikarjem Carlijem v Gorici.29
Pomemben je bil tudi Tone Kralj, ki je v tridesetih letih poslikal veliko primorskih cerkva s slovenskimi in jugoslovanskimi motivi, barvami in ironijo. Finančno pomoč mu je nudila tajna krščanskosocialna organizacija, ki je skrbela tudi
za nekatere druge slovenske umetnike, Vena Pilona in Marija Kogoja.30 Posebno poglavje glede tiskanih objav, ki pa je tesno povezano z izražanjem razvoja
likovne umetnosti, je tematika o grafičnem oblikovanju naslovnic knjig, revij
ali periodičnega tiska. Analiza nekaterih publikacij, ki so izhajale na Goriškem,
nam je namreč pokazala, da so umetniki, ki so se zgledovali po novih trendih,
pravzaprav "šokirali" bolj konservativne bralce, saj je nova oprema, ki je pomenila velik odmik od tradicije, doživela tudi ostro reakcijo.31

28

29

30
31

Goriški letnik št. 19 (1992), Vodopivčev zbornik ob štiridesetletnici skladateljeve smrti, ur. Marijan
Brecelj.
Peter Krečič, "Slovenski likovni umetniki na Tržaškem med dvema vojnama", v: Trst: umetnost in glasba ob meji v dvajsetih in tridesetih letih XX. stoletja/Trieste: arte e musica di frontiera negli anni Venti e
Trenta del XX secolo, ur. Tatjana Rojc (Trst, 2005), 173–181.
Pelikan, Tajno delovanje, 119, 121.
Bajc, Goriško obdobje, 89–90.
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***
Slovenci na Primorskem so gojili večino športnih panog:32 veslanje, plavanje,
planinstvo, izletništvo, letovanja, turistiko, lov, jamarstvo, kolesarstvo, moško
in žensko hazeno (igra, podobna rokometu, ki so jo uvozili s Češke, bila je priljubljena predvsem med dekleti), nogomet, rokomet, atletiko, telovadbo in
gimnastiko. Na Tržaškem je delovalo 21, na Goriškem pa 6 društev. Nekatera
društva so celo združevala več ekip, tako je na primer Športni klub Val v Barkovljah (ustanovljen leta 1922) združeval hazenašice in kolesarje ter celo 3 nogometne ekipe.33 Športni odseki društev so prirejali tudi predavanja in izobraževanja s športno vsebino.
Še posebno razvit je bil Južni Sokol, ki so ga v Trstu ustanovili že leta 1869,
poleg njega pa so delovali tudi katoliško usmerjeni Orli. Zaradi spremenjenih
političnih razmer, pa tudi zaradi dejstva, da je več predstavnikov predvojne
generacije padlo v vojni ali pa se niso več vrnili v Trst, je morala za delo poprijeti mlajša generacija športnikov, kar je povzročalo določene težave. V mestu so
že kmalu po vojni z delom pričela sokolska društva pri Sv. Jakobu, Sv. Ivanu in
Rojanu, druga so pričela delovati kasneje, nekatera pa se niso več obnovila. Na
splošno je bil zagon slovenskega športa v mestu počasnejši, kot se je to dogajalo
pri italijanskih someščanih, ki so 22. junija 1919 ustanovili društvo Ginnastica
triestina. V pomoč pri organizaciji vaditeljev in učiteljev je Miroslav Ambrožič v
samozaložbi izdal priročnik Sokolski sestav, ki ga je natisnila Tiskarna Edinost.
V Barkovljah so nekateri posamezniki skušali z nakupom prvega slovenskega skuterja Galeb postaviti osnovo za ustanovitev lastnega jadralnega kluba.
Te in podobne pobude je prizadel požig Narodnega doma. Voditelji Sokola so
kljub pritiskom izpeljali svoj prvi sokolski zlet v Italiji. Na pritiske so nato mladi
odgovorili z novimi oblikami društvenega dela in začeli ustanavljati mladinska
društva. Prvo tako je nastalo leta 1920 pri Sv. Jakobu. Nova društva so gojila
prosvetno, izobraževalno in družabno ter športno dejavnost in postala so, zlasti
po zatrtju Sokola 9. januarja 1927, pomemben del športnega gibanja tržaških
Slovencev. V mestu in predmestju je v obdobju med obema vojnama delovalo
19 takih društev.
Fašistične škvadre so se lotile tudi športnih društev. Dne 8. septembra 1921
so, poleg nekaterih drugih ustanov, opustošile in požgale sedež rojanskega

32

33

Npr. Aldo Rupel, Telesna kultura med Slovenci v Italiji. Zgodovina, Popis dejavnosti in društev (Trst,
1981), 28–40; Dušan Jelinčič, Zgodovina SPD Trst (Trst, 1984), 44–60; Petra Križmančič, Športnokulturna dejavnost tržaških Slovencev v obdobju fašističnega terorja (Trst, 2000), 49–66; Bojan
Pavletič, Tržaški Sokol in njegov dolgi let/Il lungo volo del Tržaški Sokol 1869–1999 (Trst–Trieste,
1999), 108–136 (dalje: Pavletič, Tržaški Sokol); isti, Sokoli Tržaškega Sokola (Trst, 2004), 84–85,
92–93.
Krajevni leksikon – Tržaška pokrajina, 115.
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"Vsebina", v: Edinost
1876–1926, popolnjen in preurejen
ponatis
jubilejne
številke (Trst, 1926)
(Narodna in študijska
knjižnica v Trstu).

Sokola, nato 9. septembra in 2. novembra 1921 (kasneje pa tudi 16. avgusta
in 31. oktobra 1926) svetoivanski Narodni dom z vsem telovadnim orodjem,
9. novembra 1921 je sledil nov napad na rojanski sedež, 12. decembra 1921 je
sledil požig Narodnega doma v Barkovljah itd. Proti Sokolu se je pritisk še povečal, potem ko so se 8. septembra 1921 njegovi telovadci udeležili vsesokolskega
zleta v Pragi. Zaradi težav, ki so jih oblasti povzročale Sokolom, so ljubitelji telovadbe pričeli ustanavljati telovadne odseke prosvetnih društev. Tudi športnim
društvom je bila birokracija velika ovira, zato so nekatere ustanovili kar brez
uradnih dovoljenj.
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Da bi manifestirali svojo prisotnost na terenu, so tržaški in goriški mladinci
28. avgusta 1922 v Prvačini priredili veliko manifestacijo, in sicer v obliki športnega dne za vsa slovenska društva. Tekmovali so npr. v plavanju, kolesarstvu,
teku, hitri hoji, skokih v daljavo. To je bil eden izmed zadnjih nastopov tržaškega Sokola, saj so kmalu za tem oblasti pričele ukinjati posamezna sokolska društva. Rešitev v dani situaciji se je pokazala marca 1922, ko sta Tržaško kolesarsko
društvo Balkan in Športno društvo Opatija v Gorici ustanovili slovensko športno zvezo, ki naj bi v Julijski krajini nadomestila sokolska društva s športnimi.
Novim razmeram se je prilagodil tudi časopis Edinost, ki je v svoji 95. številki 19.
aprila 1924 uvedel športno rubriko, saj je dotlej prinašal le podatke o dejavnosti
sokolskih društev in slovenskih kolesarjev. Novost je Bojan Pavletič označil34
kot začetek slovenskega športnega časnikarstva na Primorskem. Naposled se
je 12. oktobra 1924 vršil ustanovni občni zbor Udruženja slovanskih športnih
društev v Italiji, ki so ga čez tri leta oblasti, kot smo že omenili, ukinile.
Potem ko je fašistični režim ukinil tudi vsa športna društva, se je pričelo obdobje skrivnih izletov na podeželje. Pogosto so jih združili s kulturnimi
nastopi ali podobnimi tajnimi prireditvami. Organizirali so tekmovanja v teku,
kolesarske izlete ipd. Člani nekaterih razpuščenih športnih društev so začeli
zahajati tudi v dolino Glinščice, kjer so plezali po stenah, zakamuflirani kot pripadniki italijanskega planinskega društva GARS. Skupina Magnamonti je prirejala pohode v bližnje kraje in v bolj oddaljene gore, pa kolesarske izlete idr.

Namesto sklepa
Kulturna zgodovina Slovencev Julijske krajine med obema vojnama še ni dobila svojega temeljnega dela, kot ga je spisal na primer Ervin Dolenc za obdobje
1918–1929 v Kraljevini SHS.35 Po vsej verjetnosti področje ni bilo podrobneje
raziskano (izjema je šolsko vprašanje), ker se je pri dosedanjih raziskavah upoštevalo splošno dejstvo, da se v obravnavanem obdobju – zaradi znanega fašističnega zatiranja – ni ravno veliko ustvarjalo na kulturnem področju, čeravno
slovenska kultura in ustvarjalnost tu nista nikdar povsem zamrli.
Odprta ostajajo mnoga vprašanja. Določena smo že omenili, nazadnje pa
velja izpostaviti še vsaj nekatera. V kolikšni meri je prihajalo do kontaminacije
slovenske kulture z italijansko? Poglobljene analize bodo morale tu upoštevati
literarnozgodovinske obravnave, ki nam lahko sugerirajo nove vidike, vredne
osvetlitve z zornega kota zgodovinske stroke, in sicer tematika o sodelovanju
34

35

Pavletič, Tržaški Sokol, 119; isti, "Pred 80 leti prva športna rubrika v Edinosti", Primorski dnevnik, 18.
aprila 2004, 25.
Ervin Dolenc, Kulturni boj. Slovenska kulturna politika v Kraljevini SHS 1918–1929 (Ljubljana, 1996).
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(ali poskusih sodelovanja) med slovenskimi in italijanskimi literarnimi ustvarjalci, pomen prevajanja literarnih del iz slovenščine v italijanščino in obratno
ter drugi literarni oziroma intelektualni stiki, širše vzeto med romanskim in
slovanskim svetom.36 Ali je torej "zgodovina črnega obdobja fašizma" tudi na
področju kulture samo in povsem "črna"?
Ostaja seveda dejstvo, da so Slovenci v Julijski krajini (kakor tudi na Koroškem in v Porabju) konec prve svetovne vojne doživljali povsem drugače kot
drugi: za tiste, ki so tvorili prvo jugoslovansko državo, je konec leta 1918 pomenil olajšanje oziroma začetek svobode, saj je avstro-ogrska monarhija razpadla,
za primorske Slovence pa je bil to le prehod pod drugi, hujši režim. Tudi zaradi
tega je bilo v obdobju med obema svetovnima vojnama za primorske Slovence kulturno-prosvetno delovanje zelo pomembno. Na splošno lahko namreč
ponovimo, kar so mnogi že večkrat podčrtali – da je bilo v težkih časih treba
pač čim bolj skrbeti, da bi se ohranila narodna zavest, da bi se negovala jezik in
kultura. Vzporedno oziroma komplementarno pa je kulturno-prosvetno delovanje predstavljalo neposredno in/ali posredno podporo političnemu delovanju primorskih Slovencev, njihov najpomembnejši cilj pa je bila – pri nekaterih
bolj izrazito, pri drugih nekoliko manj – sprememba meje v korist Jugoslavije.
Tudi nekatera vprašanja glede kulturnega delovanja v ilegali ostajajo
nepojasnjena, kar na splošno velja za organizacijo TIGR. Njenih primarnih
virov namreč ni (še) na razpolago. Nekateri pišejo, da je njen znaten del gradiva
še nedostopen.37 Leta 1997 objavljena časopisna novica v zamejskem tedniku
Novi glas pa navaja, da naj bi arhiv organizacije, ki so ga pred zasedbo Jugoslavije v železnem zaboju zakopali na vrtu Kosovelove ulice 11 v Ljubljani, OZNA
ali UDBA po vojni odkrila, ga izkopala, za njim pa je nato izginila vsaka sled.38
Žena tigrovskega voditelja Alberta Rejca, Tatjana Rejec, je zapisala podobno, in
sicer da je železni zaboj z dokumentacijo TIGR-a, zakopan v Mostah v Ljubljani
(se pravi blizu Kosovelove ulice), po vojni policija izkopala in izginil je neznano
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Predvsem Marija Pirjevec, Na pretoku dveh literatur. Študije in eseji (Trst, 1992); ista, Trubar, Kosovel,
Kocbek e altri saggi sulla letteratura slovena (Trst, 1989); Miran Košuta, Krpanova sol. Književni liki
in stiki na slovenskem zahodu: študije in eseji (Ljubljana, 1996); isti, Scritture parallele. Dialoghi di
frontiera tra letteratura slovena e italiana: studi e saggi (Trieste, 1997); isti, Slovenica. Peripli letterari
italo-sloveni (Reggio Emilia–Trieste–Trst, 2005); Ana Toroš, Podoba Trsta in Tržaškega v slovenski in
italijanski poeziji prve polovice 20. stoletja (Nova Gorica, 2011); ista, "Pesmi slovenskih in italijanskih
avtoric o Trstu", Slavistična revija 60, št. 4 (2012), 709–721. Zanimiv je tudi prikaz delovanja književnika Alojzija Resa, ki je bil eden redkih posrednikov med slovensko in italijansko kulturo, v: Goriški
letnik, št. 23 (1996), Zbornik Alojzija Resa za stoletnico rojstva objavljen v letu šestdesete obletnice
smrti. Dopolnitev k preučevanju slovensko-italijanskih kulturnih stikov predstavlja sinteza zgodovine identitete mesta Trst, ki sta jo sestavila Claudio Magris in Angelo Ara, Trieste. Un'identità di frontiera
(Torino, 1983 in slovenski prevod Trst, obmejna identiteta, Ljubljana, 2001).
Jerca Vodušek Starič, Slovenski špijoni in SOE 1938–1942 (Ljubljana, 2002), 15.
Novi glas, 2. 10. 1997, 13.
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kam.39 Pravega odgovora še nimamo.
Ne nazadnje ugotavljamo, da je tako glede strankarskopolitičnega kot kulturno-prosvetnega delovanja zgodovinopisje najmanj pozornosti namenilo
vprašanjem o presoji oziroma pogledom na razmere v Julijski krajini iz tujine,
se pravi t. i. tretje stranke, ki naj bi na dogajanja gledala nekoliko drugače kot
Slovenci/Jugoslavija na eni in Italija na drugi strani.40 Že v obdobju med obema
vojnama so namreč Slovenci poskušali senzibilizirati svetovno javnost glede
perečih problemov v Julijski krajini. Omenimo lahko vsaj Vilfanov in Besednjakov angažma v okviru Kongresa evropskih narodnosti,41 knjigo Lava Čermelja,
Life and Death Struggle of a National Minority (the Jugoslavs in Italy), ki je v
angleščini izšla leta 1936, dve leti pozneje pa v francoskem prevodu, La minorité slave en Italie (les Slovènes et Croates de la Marche Julienne), ali pa dolgo spomenico, s katero je 14. novembra 1936 slovenski PEN-klub seznanil osrednji
PEN-odbor v Londonu.42

39

40
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Tatjana Rejec, "Tigrova duša", v: Domovina, kje si? Zbornik ob stoletnici rojstva Alberta Rejca (1899–
1976), ur. Branko Marušič (Gorica, 1998) 77.
Z novostmi in najbolj relevantnimi metodološkimi ter teoretskimi specifikami glede t. i. tretje stranke
(The Third Party) se lahko seznanimo v številnih člankih revije Acta Histriae 21, št. 3 (2013), 22, št. 1
(2014) in 22, št. 2 (2014), o sodobnih trendih zgodovinopisja ob slovensko-italijanski meji pa v Acta
Histriae 20, št. 3 in 4 (2012).
Z navedbo najbolj relevantnih virov in literature Gorazd Bajc, "'Paradiplomacija' Josipa Vilfana. Od
konca prve svetovne vojne do prvih petdesetih let", Studia Historica Slovenica 13, št. 2–3 (2013), 473–
487.
Dokument slovenskega PEN-kluba je objavljen v: Kacin Wohinz in Pirjevec, Zgodovina Slovencev v
Italiji, 227–230; nekatera ozadja in reakcije s strani italijanskih oblasti prim. Branko Marušič, Primorski
čas pretekli. Prispevki za zgodovino Primorske (Koper–Trst–Gorica, 1985), 219–227.
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Gorazd Bajc
Resistance against Italianization. Political, Cultural and Educational
Life of Slovenes in Trieste and Venezia Giulia in the Period from 1918
to 1941: An Outline and Open Questions

SUMMARY
The article presents and overview of politics and culture of Slovenes in the Trieste region in the period from 1918 to 1941. The purpose of the article is, first,
to present a historical overview of the presented topics mainly based on the
material published in recent years, and second, to point out that there are still
some questions that remain open.
The assimilation and Italianization in the interwar period were resisted
by Slovenes in Trieste and more generally in Venezia Giulia in varying ways
according to the ideological-political camps to which they belonged. On the
one hand, they resisted, while it was still possible, through the legal activities of
political parties, i.e. through the work of nationalist-liberal and Christian-social
politicians and socialists. In 1921, socialists mostly moved to the new Italian
communist party. In parallel, the resistance took the form of lively and varied
cultural and educational work (in societies, educational institutions, publications, and sports). Due to the increasingly more difficult situation, illegal cultural activity developed gradually, mostly at the end of the 1920s.
There have been several publications focusing on the assimilation and the
work of political parties during that time, dealing with the most relevant characteristics of the period. However, the culture, and more generally, cultural and
educational activities of that period still have not received enough attention in
literature. A lot of data has been published so far, but there remains a need for
an in-depth study offering a synthesis about the cultural politics of the time.
The author points out some of the specific characteristics of cultural and educational activities which still have not received enough attention by historians,
such as the problem of contamination between Italian culture and Slovene culture and the foreign perspective on the problems of assimilation and resistance.
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UDK 94:272(450.361)"1918/1939"
1.01 Izvirni znanstveni članek

Cerkvene razmere v Trstu in okolici
med obema vojnama
Egon Pelikan
Dr. , izredni profesor
Univerza na Primorskem
Znanstveno raziskovalno središče, Inštitut za zgodovinske študije
Garibaldijeva 1, SI – 6000 Koper
e-pošta: egon.pelikan@zrs.upr.si

Izvleček:

V prispevku avtor opisuje dogajanje znotraj Katoliške cerkve v Trstu in okolici
v času med obema vojnama. Orisuje dogajanje na italijanski vzhodni meji v luči
specifičnega razvoja, ki ga sodobna historiografija označuje s pojmom "fascismo
di confine" (obmejni fašizem). Avtor izpostavlja specifičnost fašističnega
režima na Tržaškem v primerjavi z razvojem na vsedržavni ravni v omenjenem
obdobju. Raziskava temelji na novih virih iz vatikanskih arhivov.

Ključne besede:

fašizem, obmejni fašizem, romanizacija, Katoliška cerkev, tržaška škofija, Andrej
Karlin, Alojzij Fogar

Studia Historica Slovenica
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 14 (2014), št. 2–3, str. 577–592, 37 cit., 3 slike
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški)
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Uvod
Ob proučevanju odnosov med Cerkvijo in državo na Tržaškem v času med
obema vojnama lahko uvodoma ugotovimo nekaj splošnih dejstev:
1. v dogajanju znotraj Katoliške cerkve v Trstu in okolici v času med vojnama je mogoče razbirati splošne usmeritve, ki so se odvijale v širšem
idejnem, ideološkem in političnem kontekstu relacije med Katoliško
cerkvijo in državo v Kraljevini Italiji;
2. dogajanje znotraj Katoliške cerkve na Tržaškem (kakor tudi v drugih
pokrajinah Julijske krajine) je temeljno zaznamovano s prelomom, ki
ga je predstavljala nova politična realnost v Julijski krajini, Trstu in okolici po koncu prve svetovne vojne;
3. ključne prelomnice v cerkvenem življenju na Tržaškem so pogojene s
političnimi in ideološkimi prilagoditvami Cerkve novim razmeram, ki
se odražajo v treh obsežnejših kronoloških sklopih:
◦◦ od leta 1918 do vzpona fašizma na oblast leta 1922;
◦◦ od 1922 do 1929, ko je med Cerkvijo in režimom prišlo do
sklenitve konkordata;
◦◦ od leta 1929 do vstopa Italije v drugo svetovno vojno.
Kompromise oziroma akomodacijo Cerkve državni oblasti, ki je od srednjega veka znana pod sintagmo "razmerje med prestolom in oltarjem", v dobi
modernizacije postopoma zamenjuje pojem "politični katolicizem" – pojav,
v katerem Cerkev za ohranjanje družbene vloge v državi in družbi uporablja
modernejše pristope. V času, ki ga opisujem, so se ti pristopi v vsej Evropi oblikovali znotraj treh ključnih strategij:
• katoliške akcije,
• konkordati,
• stranke političnega katolicizma.
Ob tem politični katolicizem uporablja vrsto ideoloških konceptov, ki jih
povzema od idejnih, ideoloških in političnih konkurentov oziroma nasprotnikov.1
Ena takih je strategija manjšega zla, opredeljena pod terminom "minus
malum", ki je v novejši cerkveni zgodovini, v času modernizacije, ko Cerkev
izgublja družbeno vlogo, zelo pogosta. V času, ki ga obravnavam, je bila ta politična strategija uporabljena na vsedržavni ravni v obliki konkordata s fašistič-

1

Glej: Egon Pelikan, Akomodacija ideologije političnega katolicizma na Slovenskem (Maribor, 1997),
140 (dalje: Pelikan, Akomodacija ideologije političnega katolicizma na Slovenskem).

578

S tudia
H istorica
S lovenica

no državo, pozneje pa se je ista strategija uporabljala v odnosu do slovenske in
hrvaške manjšine v Julijski krajini in tako tudi na Tržaškem. Tu lahko spremljamo pojav dveh idejnih strategij, ki sta ju izvajali dve avtoritarni hierarhiji – vatikanska in fašistična. Obe segata v Julijsko krajino s specifičnima konceptoma,
ki ju v historiografiji označujemo s terminoma:
1. "fascismo di confine" (obmejni fašizem) s strani režima,
2. "romanizazione" (romanizacija) s strani Katoliške cerkve.
Oba omenjena procesa sta se uveljavila v času med obema vojnama, prvi
kmalu po prvi svetovni vojni, drugi v tridesetih letih po sprejetju konkordata.
Procesa sta se prepletala in tako ustvarjala specifično podobo Julijske krajine
med obema vojnama.2

Ključne kronološke in vsebinske prelomnice
Leto 1918
Ob koncu prve svetovne vojne se je v Julijski krajini najprej radikalno zmanjševalo število slovenskih in hrvaških duhovnikov. Teh je bilo leta 1918 še več kot
500, leta 1928 pa le še 272. Okupacijske čete so jih internirale 82, mnogo pa
jih je v času vojne umrlo. Vlada je na zasedenem ozemlju po letu 1918 zavrnila
prošnjo za državljanstvo vsem slovenskim duhovnikom, ki niso bili rojeni na
tem ozemlju oziroma niso imeli domovinske pravice pred letom 1914 – s tem
je po navedbi poročila pravzaprav izgnala več kot 70 duhovnikov.3
Takoj po vojaški zasedbi Primorske leta 1918 pa so se v Julijski krajini pričele dogajati radikalne spremembe v cerkveni hierarhiji tudi na najvišji ravni.
Med prvimi žrtvami novih razmer sta bila Anton Mahnič, tedaj škof na
Krku, in tržaški škof Andrej Karlin. Zamenjavi Mahniča in Karlina predstavljata
tudi prvo pomembno spremembo v cerkveni hierarhiji Julijske krajine.
Hitro po tem, ko je italijanska vojska zasedla otok Krk, je bil škof Mahnič
deležen vrste nadlegovanj. Italijanske zasedbene oblasti so se pričele vmešavati
v čisto notranje cerkvene zadeve. Mahnič je pri oblasteh protestiral in jih prosil,
da mu dovolijo potovanje v Zagreb. Italijanske oblasti na Krku pa so ga z lažmi
spravile na vojaško torpedovko, s katero naj bi ga prepeljali v Senj. V resnici so
ga ugrabili, odpeljali najprej v Ancono in pozneje v Rim, kjer je v izgnanstvu
živel do marca 1920, ko se je hudo bolan smel vrniti na Krk. Istega leta je umrl
2

3

Egon Pelikan, Tajno delovanje primorske duhovščine pod fašizmom (Ljubljana, 2002), 485 (dalje:
Pelikan, Tajno delovanje primorske duhovščine pod fašizmom).
Pokrajinski arhiv Nova Gorica (dalje: PANG), Arhiv Engelberta Besednjaka (dalje: BA), dok. št. 604.
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na zdravljenju v Zagrebu.4
Podobna usoda je doletela tudi zadnjega slovenskega škofa v Trstu, Andreja
Karlina. Slovenski škof je ob italijanski zasedbi mesta za italijanske nacionaliste namreč predstavljal provokacijo. Z argumentacijo, da je zavrnil slavnostno
mašo v čast italijanske zmage, se je zoper njega sprožila ostra časopisna gonja.
Vdrli so v njegovo stanovanje, ga fizično napadli, stanovanje razdejali in mu
ukradli osebni dnevnik, ki ga je potem italijansko dnevno časopisje v iztrganih citatih objavljalo in izrabljalo za napade nanj. Vatikan se je na preganjanje
odzval tako, da je škofa konec leta 1919 odstavil. Kot opozarja italijanski zgodovinar Paolo Blasina, pa so bile za odstavitev in diskreditiranje škofa Karlina
očitno že takrat uporabljene tudi spletke znotraj cerkvene hierarhije v Julijski
krajini.5 Nove škofije Karlinu niso zaupali, pa tudi za njegovo vzdrževanje niso
poskrbeli – šele leta 1923 je bil nazadnje imenovan za mariborskega škofa.6
Vendar je bil to še vedno in očitno čas, ko se je bil Vatikan za slovensko in
hrvaško duhovščino pripravljen tudi zavzeti. Slovenska in hrvaška duhovščina
sta imeli težave predvsem z državnimi oblastmi, ki so dopuščale nasilje lokalnih
fašistov nad duhovščino in slovenskim ter hrvaškim prebivalstvom v Julijski
krajini. Nasilju, ki je izbruhnilo ob božiču 1920 na Krku ter v Istri pred volitvami
spomladi 1921 v vsej Julijski krajini, je namreč sledila javna reakcija Vatikana.
Pretepanje duhovnikov Boža Milanovića, Mateja Škerbca in Lojzeta Kodermaca, streljanje na župnika Malalana v Ospu, fizično mučenje duhovnika Andreja
Furlana v Križu in Sime Červarja v Zrenju, ki si od posledic ni nikoli opomogel,
so le nekateri od številnih primerov tovrstnega nasilja.7
Te dogodke je v pastirskem pismu dne 21. maja 1921 najprej obsodil novi
tržaški škof, Karlinov naslednik Angelo Bartolomassi, za tem pa tudi papež
Benedikt XV. Na podlagi poročila škofa Bartolomassija (in tudi pisma goriškega nadškofa Frančiška Borgije Sedeja) je Benedikt XV. javno nastopil proti preganjanju duhovščine v Julijski krajini. V svojem poročilu je tržaški škof navedel posamezna preganjanja in fizične obračune (poimensko) in prosil svetega

4

5

6

7

Glej: Drago Klemenčič, "Kratek pregled Mahničevega življenja in dela", v: Mahničev simpozij v Rimu
(Celje, 1990), 14.
Italijanski zgodovinar Paolo Blasina navaja dokumente, med drugim tudi kopijo inkriminiranega
dnevnika škofa Karlina, ki ga je salezijanec Don Rubino, italijanski vojni kurat, koadjutor armadnega
škofa v Trstu, skupaj s spremnimi poročili poslal v Vatikan. V teh poročilih je Don Rubino kot samozvani glasnik oziroma predstavnik italijanske duhovščine v Julijski krajini pozival tudi k ukrepom
proti slovenskim in hrvaškim duhovnikom. Njegova poročila se končujejo v takih in podobnih tonih:
"Dodajam le še, da je za dobro naše pokrajine neobhodno, da škof Karlin čimprej zapusti Trst …" (glej:
Paolo Blasina, "Santa Sede, clero e nazionalità al confine orientale 1918–1920. Note e documenti",
Qualestoria (1993), št. 1: 31.)
O tem: France M. Dolinar, "Katoliška cerkev v Sloveniji 1918–1945", v: Cerkev in družba na Goriškem
ter njun odnos do vojne in osvobodilnih gibanj (Gorica, 1997), 57.
Rudolf Klinec, Primorska duhovščina pod fašizmom (Gorica, 1979), 19 (dalje: Klinec, Primorska duhovščina pod fašizmom).
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očeta, naj divjanje obsodi. Benedikt XV. se je v odgovoru tržaškemu škofu zavzel
za preganjane slovenske in hrvaške duhovnike. V pismu je zapisal:
Z veliko žalostjo smo od raznih strani izvedeli, da nekateri hujskači mučijo in
trpinčijo večino tistih istrskih duhovnikov, ki imajo skrbeti za vero in za hrvatske in slovenske vernike, /…/ čeprav jih morejo obdolževati le enega zločina, da
so namreč iste narodnosti in istega jezika, kakor njihovi verniki, ki so jim bili od
zakonite cerkvene oblasti v skrb izročeni …8

Odgovor papeža Benedikta XV. z dne 2. avgusta 1921 je bil prebran tudi
v vseh primorskih cerkvah.9 Slovenci in Hrvati so papežev nastop upravičeno
lahko razumeli kot dokaz, da Vatikan nanje ni pozabil.
Vendar pa je bil to edini primer v vsej zgodovini Primorske pod fašizmom,
da se je Vatikan odzval z javno obsodbo fašističnega nasilja nad Slovenci in
Hrvati. Lahko rečemo, da je šlo v primeru primorskih Slovencev in Hrvatov v
tridesetih letih pravzaprav za še enega od značilnih "molkov" Vatikana med
obema vojnama – poleg "molka" ob preganjanju Židov v Nemčiji (v tridesetih
letih),10 "molka" ob sprejemu rasistične zakonodaje v Italiji leta 1938,11 "molka"
ob nacistični zasedbi Češke12 ali "molka" oziroma opustitve (sicer nameravane)
avtoritativne zavrnitve fašizma.13
Kmalu se je čez vse drugačne norme uveljavila že omenjena preživetvena
"minus malum" strategija. Najprej na vsedržavni ravni. Novi papež Pij XI. je bil
pravi človek za sporazum s fašizmom očitno tudi v tistih vprašanjih, ki so zadevala odnos do manjšin.
Nasilje v Julijski krajini pa se je po javnem nastopu Benedikta XV. še stopnjevalo. Konec leta 1922 je zaradi nasilja odstopil že drugi tržaški škof, Italijan Angelo Bartolomassi. Dejanja nacionalistov naj bi "žalila tudi njegovo
italijanstvo".14
Preganjanje se že takoj po zasedbi in že pred fašističnim prevzemom oblasti torej ni omejilo zgolj na nižjo duhovščino. Prve žrtve iredentistične politike
so bili prav cerkveni dostojanstveniki, ki so še ob koncu stoletja veljali za izrazite "legaliste" v odnosu do posvetnih oblasti in Vatikana.

8
9
10
11

12
13

14

Lavo Čermelj, Slovenci in Hrvatje pod Italijo med obema vojnama (Ljubljana, 1965), 198.
Klinec, Primorska duhovščina pod fašizmom, 20.
Glej: Pelikan, Akomodacija ideologije političnega katolicizma na Slovenskem, 140.
Glej: Silvio Tramontin, "Chiesa e fascismo nel Triveneto", v: I cattolici isontini nel XX. secolo, II. Knjiga,
Istituto di storia sociale e religiosa, Gorica 1982, str., 37.
Bruna Bocchini Camaiani, "Chiesa cattolica italiana e leggi razziali", Qualestoria (1989), št. 1: 53.
Glej: Janko Pleterski, "Vatikan o svojem 'molku' v letu 1941", v: Senca Ajdovskega Gradca (Ljubljana,
1993), 97.
Klinec, Primorska duhovščina pod fašizmom, 20.
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Mesto tržaškega škofa je jeseni leta 1923 zasedel Furlan, Slovencem in
Hrvatom zelo naklonjen škof Luigi Fogar.15

Konkordat 1929
Konkordat, ki ga je Pij XI. sklenil z režimom, je za obe strani predstavljal povsem novo obdobje v odnosih med italijansko državo in Katoliško cerkvijo. Na
eni strani je bil rešen več kot pol stoletja trajajoč spor med Cerkvijo in državo v
Italiji. Cerkev je veliko dobila, na drugi strani pa je mnogo pridobil tudi režim.
Dobil je namreč pomembno priznanje legitimnosti in pomembnega sodelavca
v propagiranju vrste ideoloških premis režimske ideologije.
Za vprašanje, kako naj bi se interesi Vatikana zdaj nenadoma podrejali zahtevam in – četudi upravičenim – pričakovanjem majhne skupnosti "slovanskih
duhovnikov" v Julijski krajini, če je bila celo v sporu med režimom in Cerkvijo,
ki se je nanašal na tako ključno vprašanje, kot je bilo tisto, kdo naj ima odločilen
vpliv na mladino (cerkvene ali režimske mladinske organizacije ali natančneje
organizacije režima ali Katoliška akcija), naj bi bil nazadnje najden kompromis.
Tudi ob tako pomembnem vprašanju pa je bil dosežen kompromis še daleč v
prid režimu. Po konkordatu so se stopnjevali ukrepi oblasti, ki so multietnično
podobo Julijske krajine tudi na cerkvenem področju "romanizirali". Ti dobro
znani ukrepi so sledeči:
• ukinitev vsega slovenskega in hrvaškega, tudi katoliškega periodičnega
tiska (1930);
• 
odstavitev slovenskega nadškofa v Julijski krajini Frančiška Borgie
Sedeja 1931;
• prepoved rabe slovenščine v cerkvah v Benečiji leta 1933;
• zamenjava osebja vseh slovenskih in hrvaških samostanov v Julijski
krajini do leta 1934 z italijanskim osebjem;
• prepoved rabe slovenščine v cerkvah v predmestjih Trsta leta 1936;
• pritiski s strani cerkvene hierarhije na slovenske in hrvaške duhovnike,
naj poučujejo verouk v šoli (kar je pomenilo: v italijanščini) itn.16
Večino represivnih administrativnih potez je spremljal predhodni neposredni tajni dogovor na relaciji fašistični režim – Katoliška cerkev. Temu je sledil
odločen nastop lokalnih oblasti, na njihove pritožbe pa so predstavniki Vatika-

15
16

Pelikan, Tajno delovanje primorske duhovščine pod fašizmom, 228.
O tem: Egon Pelikan, "Slovensko Primorje v odnosu med Cerkvijo in italijansko državo do leta 1941",
v: Država in Cerkev. Izbrani zgodovinski in pravni vidiki, ur. Alenka Šelih in Janko Pleterski (Razprave
SAZU; 19) (Ljubljana, 2002), 302.
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Dijaki Alojzijevišča v Gorici leta 1928 (ustanovili so ga slovenski goriški duhovniki) (Zasebni arhiv
avtorja članka)

na odgovorili, da so proti zakonom državnih oblasti pač nemočni.
Politika manjšega zla oziroma akomodacije Katoliške cerkve režimu je na
Tržaškem dosegla vrh z odstavitvijo Slovencem in Hrvatom naklonjenega škofa
furlanskega rodu, Alojzija Fogarja. Celotna zakulisna igra pa je danes zelo jasno
berljiva v vatikanskih arhivih, ki so gradivo za obdobje Pija XI. (z manjšimi izločenimi deli dokumentacije) povsem odprli za zgodovinarje.

"Romanizacija" v tržaški škofiji – primer škofa Alojzija Fogarja leta
1936
Akcija političnih oblasti je bila (tudi tokrat) očitno dobro usklajena s potezami cerkvenih oblasti. Po poročilih slovenske krščanskosocialne organizacije v
Julijski krajini je bil Fogar še ob koncu leta 1934 v avdienci pri Piju XI., ki ga je
"zelo lepo sprejel in mu zatrdil, da o kaki premestitvi ni govora".17
In vendar je v tem času (še tik preden je bil septembra 1934 za goriškega

17

PANG, BA, dok. št. 149.
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Škof Alojzij Fogar
(Zasebni arhiv avtorja
članka)

nadškofa imenovan Carlo Margotti) prava "sramotilna pisma" na račun slovanske duhovščine v tržaški škofiji in goriški nadškofiji v Vatikan pošiljal apostolski
administrator goriške nadškofije Giovanni Sirotti, ki je v tem smislu, kot je očitno iz vatikanskih dokumentov, tesno sodeloval z lokalnimi državnimi oblastmi. V poročilih ne manjka znanih stereotipov o "kulturno zaostalih Slovanih",
poročilih o "pijančevanju in drugih nemoralnostih slovanskih duhovnikov",
"pričevanj" o srditem spopadu med Italijani in Slovani v nadškofiji, pri čemer
naj bi slovanski duhovniki "sovražili vse, kar je italijansko" in tako "onemogočali vsak dialog z državnimi oblastmi", za kar naj bi bil še posebej odgovoren prav
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tržaški škof Alojzij Fogar, ki da je "zaščitnik gibanja slovanskih duhovnikov".18
Vse ostreje pa se je istočasno v zvezi s škofom Fogarjem oglašala tudi lokalna fašistična oblast – v časopisju in v dopisih v Vatikan.19
Na drugi strani so člani jugoslovanske škofovske konference naslovili na
škofa Fogarja pisma z izrazi podpore. Spomenico v podporo škofu Fogarju so
Piju XI. še maja 1936 poslali tudi iz tržaške škofije, podpisali pa so jo vsi slovenski in hrvaški duhovniki tržaške škofije.20
Kako so se pri tem različni akterji posluževali znotrajcerkvenih spletk, nam
prikazujejo vatikanski dokumenti. Najradikalnejša so sramotilna pisma, ki sta
jih na Kongregacijo za izredne zadeve naslavljala administrator goriške nadškofije Giovanni Sirotti in za njim novi goriški nadškof Carlo Margotti.
Kot izhaja iz dokumentov, se je gonja proti škofu Fogarju sicer pričela že
z vizitacijo Luce Pasetta, ko je ta leta 1931 odstavljal zadnjega Slovenca v cerkveni hierarhiji Julijske krajine, goriškega nadškofa Frančiška Borgio Sedeja.
Njegove sodbe o položaju v Julijski krajini v poročilih o spomladanski vizitaciji
leta 1931 so bile uničujoče tako za Sedeja kakor tudi za tržaškega škofa Alojzija
Fogarja, saj je tudi slednji v njih opisan s termini, kot je npr. "ragazzone",21 na
njegov račun pa ne manjka tirad, kot je slednja:
Dneve (škof Fogar) preživlja z nenehnim kajenjem in klepetanjem, obiskovanjem na vse strani ter sprejemanjem obiskov z vseh strani; njegovo nenehno
govorjenje ne pozna nobene meje; zase ne zna zadržati niti najmanjše skrivnosti;
naokoli razglaša, da ima na svoji strani cerkveno in civilno oblast, s katerima da
sam manipulira po mili volji; … itd.22

V naslednjih letih pa so bila poročila o Fogarju vse številčnejša, posebno po
letu 1934, ko je izbruhnil škandal v zvezi s spremembami v semenišču v Gorici.23 Šlo je za načrtovano koncentracijo gojencev (iz semenišč v Kopru, Trstu,
Poreču in Pulju) v semenišču v Gorici, kar je odsvetoval celo apostolski nuncij
Sv. sedeža v Italiji, Francesco Borgongini Duca.24 Zaleglo ni niti to, da je celo

18

19

20
21
22

23
24

Prim. Archivio Segreto Vaticano (dalje: ASV) (Roma), Affari Ecclesiastici straordinari. Italia (III.
Periodo), Posizione 857–858, Fascikel 554, dok. št. 11–13. Gre za poročilo Giovannija Sirottija v
Vatikan in spremno dokumentacijo, ki jo je ta očitno pridobil s strani kvesture v Gorici.
O tem glej obsežen in zelo zgovoren fascikel (dosje) o škofu Alojziju Fogarju v ASV, Affari Ecclesiastici
Straordinari. Italia (IV. Periodo), Posizione 703, Fascikel 159–167, Trieste 1928–1939, Affare Fogar.
PANG, BA, dok. št. 496.
Ne povsem odrasel mladenič.
ASV, Affari Ecclesiastici straordinari. Italia (III. Periodo), Posizione 832–833, Fascikel 474, dok. št. 61,
Poročilo Luca Pasetta: Relazione della Visita Apostolica alla Venezia Giulia 28 Dicembre – 22 Marzo
1931 con Cinque Allegati (na vseh dokumentih je lastnoročni podpis kardinala Eugenia Pacellija).
Klinec, Primorska duhovščina pod fašizmom, 99.
ASV, Affari Ecclesiastici straordinari. Italia (III. Periodo), Posizione 866–867, Fascikel 562, dok. št. 72.
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apostolski nuncij v Jugoslaviji, Ermenegildo Pellegrinetti, administratorja goriške nadškofije Giovanija Sirottija smatral za neprimernega za tako opravilo tudi
iz mednarodnih razlogov,25 ker naj bi bil po vsej Jugoslaviji znan kot "mangia
slavi".26 V semenišču je Sirotti nameraval ustvariti nekakšno jedro italijanskih
dijakov – nacionalistov, svojih najzvestejših pristašev, ki jih je v ta namen pripeljal iz koprskega semenišča.27
Po prihodu dvanajstih (očitno skrbno izbranih) italijanskih gojencev iz
koprskega v goriško semenišče je prišlo v Gorici do nacionalnih trenj med
dijaki. Fogar je tedaj pozival k strpnosti in umiritvi nacionalnih strasti. Nekega
dne, ko je nagovarjal dijake, pa je njegov poziv k strpnosti prišel v javnost – del
škofovega govora, ki je bil strogo interne narave, je nenadoma objavil tržaški Il
Piccolo. Po preiskavi je dal Fogar krivce izključiti iz semenišča.28 To je sprožilo
ponovno časopisno gonjo in nato policijske ukrepe proti slovenskim duhovnikom, zaposlenim v semenišču. V resnici je Fogar 3. januarja 1934 pred gojenci
goriškega semenišča med drugim izjavil tudi, da se "roditi kot Italijan ni nikakršna zasluga in nikakršna prednost".29 Izjava je v radikalnem nacionalističnem
miljeju Julijske krajine seveda sprožila viharne reakcije.
Potem ko je nadškofijski sedež v Gorici zasedel Carlo Margotti, se je napad
na položaj škofa Fogarja še stopnjeval. V Margottijevih poročilih, ki so romala
na mizo kardinala Eugenia Pacellija (poznejšega papeževega naslednika, ki je
vladal kot Pij XII.), najdemo obtožbe in kritike vseh vrst. Pritožbe in tajna poročila sta nadškofu Margottiju nenehno pošiljala tudi tržaški prefekt Carlo Tiengo
in njegov naslednik dottore Eolo Rebua, Margotti pa jih je (pre)pošiljal naprej
v Vatikan.
Tudi nadškof Carlo Margotti je pošiljal kardinalu Paccelliju poročila v pravih elaboratih, ki se zaključujejo v podobnih tonih kot poročilo z dne 6. avgusta
1936:
Bilo bi dobro, da se škofa Fogarja prisili k odstopu in se mu ponudi kak nadškofijski
naslov – da se reši čast škofovskega naziva. On bo že znal ceniti tak ukrep, s katerim bo lahko prikazal svojim pristašem tovrsten postopek celo kot resnično napredovanje. Najbrž jih je sposoben v to celo prepričati. To je postranskega pomena.

25
26
27

28

29

ASV, Affari Ecclesiastici straordinari. Italia (III. Periodo), Posizione 866–867, Fascikel 562, dok. št. 70.
Tisti, ki "žre Slovane".
Tristano Matta, "Come si sostituisce un Vescovo. Aspetti dell'italianizzazione nella Archidiocesi di
Gorizia (1929–1934)", Qualestoria (1983), št. 3: 62 (dalje: Matta, "Come si sostituisce un Vescovo").
Fogarjev govor naj bi po navedbi iz poročila goriškega prefekta izdal renegat, gojenec Enrico Knafelc,
ki je bil tudi eden od štirih izključenih dijakov (Archivio Centrale dello Stato (ACDS) (Rome), fond
Caselario politico centrale (CPC), mapa št. 3467, Musizza Carlo, Poročilo goriške prefekture na
Notranje ministrstvo v Rim z dne 25. maja 1934).
Matta, "Come si sostituisce un Vescovo", 62.
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Kar je pomembno, je mir v tej tako težko preizkušani škofiji Julijske krajine …30

Pa tudi intrigantskih pripomb, ki mečejo čudno luč na papeškega diplomata tako visokega ranga, kot je bil nadškof Carlo Margotti, ni manjkalo:
Moj tajnik, mons. Della Tolla, mi je o pogovoru s prednico sester iz Notre Dame
de Sion prenesel tudi njeno mnenje, in sicer da je škof Fogar nevrastenični bolnik,
norec, trdovraten v svojih čudaških idejah, itd.31

Očitno pa je imel nadškof Margotti pravzaprav celo nalogo tovrstnega
poročanja, saj zaključil takole:
Pripravljen sem nadaljevati poizvedbe in pridobiti še mnogo bolj natančne
podatke o položaju, tudi v obliki resnične preiskave, če bi sv. Sedež to želel, četudi
se je v arhivu Državnega tajništva nabralo najbrž še preveč dokumentacije o tej
zadevi.32

Kmalu za tem je nadškof Margotti kardinalu Pacelliju poslal še (podobna)
pričevanja o škofu Fogarju s strani tržaškega prefekta Carla Tienga, ki je prav
takrat zapuščal mesto prefekta.33
Nazadnje je bil pripravljen načrt, ki je na drugi strani kazal na to, da škof
Fogar očitno le ni bil tako nepriljubljen, kot so v Vatikan poročali mons. Carlo
Mecchia, vizitator Luca Pasetto, administrator goriške nadškofije Giovanni
Sirotti ali goriški nadškof Carlo Margotti. Odločili so se namreč, naj odstavitev
poteka v čim večji tajnosti in čim dlje od oči javnosti – če je mogoče, sploh kje
daleč od Trsta. Nepodpisan dokument v državnem tajništvu v Vatikanu namreč
priporoča:
Potrebno bi bilo poklicati škofa Fogarja v Bassano del Grappa, saj bo tako manj
na očeh kakor v Rimu: to bo tudi zanj manj kompromitirajoče. Tam bo mons.
Santoro, ki ga bo moral prepričati, da so stvari na taki točki, na kateri Sv. Sedež
ne vidi več nobene možnosti, da bi lahko nadaljeval vodenje tržaške škofije. Torej
naj razmisli, da odstopi z mesta tržaškega škofa sam in s tem ne potisne Sv. Sedeža
v mučen položaj, da bi ga moral odpoklicati. V položaju, v katerem se nahaja Sv.
Sedež, škof ne uživa več njegovega zaupanja. Vedeti mora, da nima več zaupanja Sv. Očeta, zaupanja, ki je nujno potrebno za opravljanje odgovornih nalog v

30
31
32
33

ASV, Affari Ecclesiastici straordinari. Italia (III. Periodo), Posizione 703, Fascikel 166, dok. št. 61.
ASV, Affari Ecclesiastici straordinari. Italia (III. Periodo), Posizione 703, Fascikel 166, dok. št. 62.
ASV, Affari Ecclesiastici straordinari. Italia (III. Periodo), Posizione 703, Fascikel 166, dok. št. 62.
ASV, Affari Ecclesiastici straordinari. Italia (III. Periodo), Posizione 703, Fascikel 166, dok. št. 73.
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škofiji.34

Naglavni greh škofa Fogarja je bil v vseh poročilih ta, da se je zavzemal za
pravice Slovencev in Hrvatov v tržaški škofiji. Vse ostale intrige in pripombe,
policijska mnenja in prefektove pritožbe so bili zgolj povodi za intrige in za
njegovo dokončno odstavitev.
Nazadnje je v vlogi eksekutorja nastopil kardinal Raffaelo Carlo Rossi, ki je v
praksi izpeljal Fogarjev "prostovoljni odstop". O tem beremo v poročilu Engelbertu Besednjaku na Dunaj, saj je tokrat odstop, iz neposredne bližine škofa
Fogarja, spremljal Božo Milanović:
Morda si že slišal, da je Vatikan končno zadovoljil naše nasprotnike in žrtvoval
škofa Fogarja. Prejšnji mesec je bil kardinal Rossi, Fogarjev nasprotnik in načelnik
konzistorijalne kongregacije, ki odloča o usodi škofov, na potovanju v Bassano
del Grappa in je tja pismeno poklical škofa Fogarja.

Ko je 14. septembra prišel škof Fogar tja, naj bi mu kardinal Carlo Rossi
rekel:
'Torej, ekscelenca, v vaši škofiji je slabo, kakor je razbrati iz pritožb italijanskega klera?' Fogar mu je odgovoril, da je pripravljen odgovoriti na vse obtožbe, če
mu jih navede. Izgleda pa, da je ta motivacija služila le temu, da se prikrije dogovor med vlado in Vatikanom. Potem je Rossi rekel Fogarju: 'Sv. Oče hoče, da se
odrečete škofiji; če pa se ne boste odrekli, boste vrženi ('sara deposto').' Fogar je
vprašal, ali papež res tako želi. Rossi je odgovoril: 'Si.'35

Škof Fogar (tako v poročilu, sestavljenem po Fogarjevem ustnem pričevanju Božu Milanoviću) je odgovoril, da se je po svoji vzgoji in duhu pač pripravljen pokoriti papeževi želji. Potem je podpisal izjavo za svetega očeta, da se
"na njegovo željo" odreka škofiji. Kardinal Carlo Rossi je tudi hotel, da se Fogar
umakne v kak samostan, kar pa je slednji odbil. Poročilo nadaljuje:
Dne 1. oktobra je odšel Fogar v Rim in je že bil pri papežu v avdijenci. /…/ Preden
je bil sprejet v avdijenco [sic!] je že prišlo na njegov naslov v Trst službeno obvestilo, da je Sv. Oče sprejel njegov odstop.36

Začasno je Fogarjevo škofijsko mesto v Trstu dobil v upravljanje goriški
34
35
36

ASV, Affari Ecclesiastici straordinari. Italia (III. Periodo), Posizione 703, Fascikel 166, dok. št. 70.
PANG, BA, dok. št. 417.
Prav tam.
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Antonio
Santin
(Zasebni arhiv avtorja
članka)

nadškof Carlo Margotti, izvrševalec in sokreator politike t. i. "romanizacije"
Cerkve v Julijski krajini, ki je imel tudi eno ključnih vlog pri odstavljanju škofa
Fogarja.
Tako je ostalo do prihoda škofa Antonia Santina, ki je škofijski sedež zasedel 16. marca 1938.
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Sklep
Prvo, kar lahko razberemo iz dogajanja v tržaški škofiji v času med obema
vojnama, je dejstvo, da so ozadja relacij med Cerkvijo in režimom na državni
ravni bistveno pogojevala tudi dogajanje v življenju obmejne škofije na lokalni,
obmejni ravni.
Na drugi strani pa iz dogajanja razberemo tudi, kako je delovala notranja
logika t. i. obmejnega fašizma ("fascismo di confine") na primeru cerkvenih razmer.
Poleg omenjenih dveh polov analize je posebej zanimivo, kako je z uporabo
ideoloških in političnih argumentacij potekal sočasni spopad za položaje v cerkveni hierarhiji Julijske krajine. To je bil spopad, poln znotrajcerkvenih intrig.
Dokumentov o internih cerkvenih spletkah je v vatikanskem arhivu ogromno,
v luči orodij za doseganje kariernih ciljev pa se nam kažejo v široki paleti strategij: od uporabe argumentov ideologije in politike do zlorabe ozko cerkvenih
vprašanj ali popolnoma osebnih oziroma intimnih zadev. Vsekakor nam kažejo
dokaj klavrno sliko medosebnih odnosov med duhovščino na Tržaškem in v
Julijski krajini nasploh.
Celoten razplet dogajanja si – z vsemi pikantnostmi – danes torej lahko
ogledamo v vatikanskih arhivih, kjer so širokosrčno odprli skoraj celotno gradivo za obdobje papeža Pija XI. Šokantno je, v kolikšni meri so se Kongregacija za izredne zadeve in papež Pij XI. ter še bolj državni tajnik Eugenio Pacceli,
poznejši Pij XII., ukvarjali prav s Slovenci pod Italijo. Po kvantiteti dokumentacijo o Slovencih in Hrvatih v Julijski krajini presega zgolj dokumentacija o
Abesiniji po vzpostavitvi imperija.
Zdaj, ko imamo dostop do dokumentov v Vatikanu, vemo, da je bila prelomnica v odnosih cerkvenega vrha v Rimu do Slovencev in Hrvatov znotraj
Cerkve v Julijski krajini prav sklenitev konkordata leta 1929. Vsaj od leta 1930
je bil cerkveni vrh v Vatikanu že trdno odločen enkrat za vselej rešiti vprašanja
ozemelj, ki so bila po Rapalski pogodbi leta 1920 priključena k Italiji.
Po ureditvi razmer med Cerkvijo in državo na državni ravni je bilo samo še
vprašanje časa, kdaj bo trenutek dovolj primeren, da se prične tudi z odločnim
urejanjem "problemov" znotraj Cerkve v Julijski krajini.
Kot je zapisal tržaški zgodovinar Giovanni Miccoli, pri odstopu škofa Fogarja nikakor ne moremo govoriti o pritisku ali celo spopadu med fašističnim režimom in vatikansko politiko, temveč ga lahko razumemo samo kot dokaz, kako
globoko je uspela fašistična penetracija v Cerkvi.37 V resnici niti ni šlo za to, pač
pa za sodelovanje na enakopravni ravni z jasno dogovorjenim ciljem.

37

Miccoli Giovanni, "La Chiesa di fronte la politica di snalizzazione", Bollettino (1976), 31.
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In še več. V širšem kontekstu je šlo tudi za ideološka spogledovanja Cerkve
z režimom: od korporativizma do enopartijskega sistema ali kulta osebnosti in
nazadnje vse do enačaja med državljansko in nacionalno pripadnostjo, tako
značilnega za ideologijo režima. Mnoga od teh načel so formalno ali neformalno prevladala tudi v Vatikanu.
In ne nazadnje, če vzamemo Vatikan tudi v bran v luči tedanjih geopolitičnih razlogov – kdo si je takrat lahko predstavljal, da ta ozemlja dejansko ne
bodo pripadala italijanski državi "za vedno"? Kaj naj potem tu počne peščica
iredentistično in nacionalistično usmerjenih duhovnikov ter njim naklonjenih
škofov z idejami o lastni "slovanski" Katoliški akciji, s težnjo po nastavljanju slovenskih duhovnikov med slovensko populacijo, z željo po učenju verouka v
slovenščini in tako dalje?
Niti Pij XI. ni mogel predvideti, da bo imperializem kot ključna ideološka
premisa in ključna konstantna postavka fašistične ideologije zaigral italijansko
vzhodno mejo, ki je bila – če nanjo pogledamo s stališča nacionalne optike
države Italije – po prvi svetovni vojni več kot zgolj "zelo ugodna".

Egon Pelikan
CHURCH CONDITION IN TRIESTE AND THE SURROUNDING AREA IN
THE INTERWAR PERIOD

SUMMARY
In this article, the author looks into the relationship between the local church
hierarchy in Venezia Giulia, the Vatican and the fascist government during the
interwar period, in the context of the analysis of the so-called frontier fascism (fascism di confine). In relation to that, a new concept of "Romanization"
suddenly emerged in the Vatican and Venezia Giulia. After the concordat, the
measures which changed the multiethnic image also in the field of the church.
How to unify the Catholic Church in Venezia Giulia in accordance with the
nationwide situation of the Catholic Church in Italy? The answer to that was
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complicated for the regime, and even more so for the Catholic Church, which
found a "modus Vivendi" with the secular authorities on the nationwide level,
with the concordat in 1929.
On the other hand, the Slovene and Croatian clergy (after 1918 in a new
country) thought that it was possible to continue and maintain the dominant
role in the Slovene and Croatian national movement in a way in which the clergy in the Austro-Hungarian Empire carried out this role (the leading role of the
clergy in the national movement was typical of all of the conservative areas of
the Habsburg Monarchy, where due to the lack of the bourgeois elite, the clergy
played the role of the operator and generator of national initiatives).
The article presents new, yet unpublished documents from the newly
opened Vatican archive (Archivo Segreto Vaticano), from the period of Pius
XI. It is a completely new perspective on the complex issues that can now be
observed directly through documents from the office of the so-called Congregation for Exceptional Cases (Affari Ecclesiastici straordinari). The article
describes the fate of Bishop Andrew Karlin, who resigned due to pressure of the
irredentists and the occupying authorities, the period of his successor Angelo
Bartolomassi, the position of Bishop Aloysius Fogar, his forceful resignation in
1936, and the development of Trieste's diocese by the Second World War.
The documents showing the course of these events are now available to
the researchers and provide insight into the relationship between the fascist
government and the Holy See; they provide a full insight into the influence that
this relation had on the Slovenes in the Catholic Church in Trieste after the
signing of the Concordat in 1929.
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Fašistični Trst

Tržaška kulturna krajina v času med svetovnima
vojnama

Borut Klabjan
Dr., izredni profesor
Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče
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Izvleček:

Članek analizira nekatera vprašanja, ki se ukvarjajo z ideološko markacijo
prostora prek arhitekturnih sprememb kulturne krajine, prek spominskih
obeležij in povezanih komemorativnih praks, kot so se uveljavile na območju
Trsta in njegove širše okolice v času med svetovnima vojnama. Posebna
pozornost je posvečena vprašanju, kako so se gesla in pojmi italijanskega
nacionalizma in iredentizma utelešala v t. i. artefaktih spomina, ki so imeli
pomembno funkcijo pri ideološki markaciji na novo priključenih pokrajin,
definiranih "osvobojena ozemlja" (terre redente). Analiza vključuje objekte,
kot so na primer t. i. Svetilnik zmage, največji svetilnik na Jadranu, postavljen
leta 1927 kot simbol zmage nad Avstro-Ogrsko, tržaško univerzo, ki jo je
nacionalistična retorika predstavljala kot "utrdbo" italijanske civilizacije,
Park spomina, ki je bil po prvi svetovni vojni urejen ob gradu svetega Justa in
zraven mestne stolnice ter dokončan leta 1935. S pričujočo analizo članek teži
k razumevanju vloge reprezentacije preteklosti in k reinterpretaciji različnih
politik spominjanja, ki so se uveljavile v Trstu v času med svetovnima vojnama.

Ključne besede:

Trst, Primorska, fašizem, kulturna krajina, arhitektura, obdobje med svetovnima
vojnama

Studia Historica Slovenica
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 14 (2014), št. 2–3, str. 593–608, 27 cit., 5 slik
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški)
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Uvod
Po prvi svetovni vojni in razpadu habsburške monarhije je območje Avstrijskega primorja pripadlo Kraljevini Italiji, ki ga je vojaško zasedla v prvih novembrskih dneh leta 1918. Mejno vprašanje s sosednjo Kraljevino Srbov, Hrvatov
in Slovencev se je vleklo še celi dve leti (vprašanje Reke je bilo rešeno šele v
začetku leta 1924), tako da je dogajanje na novo zasedenem območju še dalj
časa predstavljalo vir napetosti in je ostalo tudi po vojni v kolektivni zavesti
Italijanov. Zaradi razmeroma velikega števila žrtev, ki jih je italijanska vojska
utrpela v veliki vojni, še zlasti v bojih, ki so potekali ob soški fronti, je območje t.
i. osvobojenih ozemelj (terre redente, kot jih je imenovala italijanska nacionalistična retorika), s Trstom na čelu, imelo centralno vlogo v nacionalni simboliki
povojne Italije. Simbolna govorica se je izražala na mnogih ravneh, od toponomastike do komemoracij, od arhitekture in spomenikov do modeliranja in graviranja kulturne krajine nasploh. Postavljanje spomenikov in drugih artefaktov,
vezanih na vojno izkušnjo ali na povojni politični režim ter druge spremembe,
ki so prizadele lokalno kulturno krajino, so med najbolj trajnimi znaki, ki so še
danes vklesani v prostor. Zato bo v nadaljevanju te študije posebna pozornost
posvečena vprašanju, kako so se gesla in pojmi italijanskega nacionalizma in
iredentizma utelešali v kulturni krajini mesta. Krajina ima namreč pomembno vlogo pri oblikovanju posameznikove in kolektivne identitete, simboli v
prostoru pa predstavljajo uporabno sredstvo komunikacije ter sistem (nacionalne) prostorske identitete.1 Zato so spomeniki in drugi objekti v pokrajinah
spomina artefakti, ki temeljijo na točno določeni in strukturirani naraciji preteklosti z namenom družbene funkcije popredmetenja nacionalne identitete.2
Pomembno je namreč izpostaviti, da je politika nove, povojne Italije, ki je zrasla iz velike vojne slonela na nacionalni hegemonizaciji državnega ozemlja. Ta
vizija je dosegla skrajne oblike po utrditvi fašističnega režima na oblasti, saj je
temeljila na ideji o revolucionarni preobrazbi Italije, ki naj bi na podlagi slavne
(rimske) preteklosti predstavljala avantgardo novega civilizacijskega modela
na globalni ravni. V mislih italijanskega duceja Benita Mussolinija je arhitektura
igrala pomembno vlogo vizualnega inženirstva. Mussolini je od blizu spremljal
mnoge prostorske posege, ki niso bili namenjeni samo Rimu (kot državnemu
in administrativnemu centru, a predvsem simbolnemu središču nove Italije),
ampak so zadevali celo državo.3 V pokrajinah, priključenih po prvi svetovni

1
2

3

Ana Kučan, Krajina kot nacionalni simbol (Ljubljana, 1998), 15–57.
Za prepletanje identitete in spominjanja v tem prostoru glej še posebej Pamela Ballinger, History in
Exile. Memory and Identity at the borders of the Balkans (Princeton, 2003).
Paolo Nicoloso, Mussolini architetto. Propaganda e paesaggio urbano nell'Italia fascista (Torino,
2008), XXVI (dalje: Nicoloso, Mussolini architetto).
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vojni (bodisi na Južnem Tirolskem bodisi v Trstu in na območju Julijske krajine), so imeli na novo postavljeni spomeniki, stavbe, poslopja in prostorsko planiranje sploh pomembno funkcijo ideološke in nacionalne markacije, z njimi
povezane komemorativne prakse in celebrativni rituali pa so imeli funkcijo
oblikovanja nacije in vključevanja posameznika v nacionalno telo.
Kljub valu preučevanja nacionalizma v zadnjih desetletjih in posledični
množični produkciji s tem povezanih večplastnih vprašanj, razen nekaterih
izjem, še nimamo sistematičnih in celovitih raziskav o percepciji in politični
funkciji kulturne krajine, spomenikov, memorialov in komemorativnih praks v
tem prostoru.4 Zato namerava pričujoča študija delno zapolniti to vrzel in preučiti kompleksne in večplastne vidike ter funkcije spominskih obeležij v Trstu
v času med svetovnima vojnama.
Delo izhaja iz raziskovalnega vprašanja o povezavah med spominom in
nacionalno mitologijo in želi poglobiti razumevanje vloge reprezentacije preteklosti ter razumevanje različnih politik spominjanja. Fokus je usmerjen predvsem v analizo konstrukcije (nacionalnih) mitov in primerov izumljanja tradicije ter na vprašanje, kako se ta zrcali v družbenih okoljih prek spominskih
obeležij.

Imaginarij svetovne vojne
Izhodiščna točka in hkrati podlaga za preobrazbo mestnega imaginarija je bila
prva svetovna vojna ali v takratni nacionalistični retoriki imenovana tudi četrta
vojna za italijansko zedinjenje. Zato ima prva svetovna vojna centralno vlogo v
novi vizualni retoriki italijanskega Trsta. Spomeniki in drugi objekti, ki so zrasli
kot neposredna posledica vojnih dogodkov, pa predstavljajo bodisi utelešenje
spominjanja bodisi del dominantne naracije, ki kreira, utrjuje in vzdržuje nacionalno zavest, kar je za večetnično okolje povojne Julijske krajine predstavljalo
ključen delež pri konstrukciji lokalne spomeniške ikonografije.
Po vojaški zmagi antante in zmagoslavnem prihodu italijanskega generala
Petittija di Roreta v Trst je ta slovenskemu prebivalstvu zagotovil, da bo imel
več nacionalnih pravic kot v propadli Avstriji.5 Zaradi nepoznavanja lokalnih
razmer in neizkušenosti z večetničnimi okolji ter z idejnim naslanjanjem na
francoski, centralistično nastrojeni državni model pa italijanska administracija

4

5

Za goriški prostor gre izpostaviti dela Kaje Širok, kot npr. "Identitete, zgodovina in dediščina prostora – prakse spominjanja in komemoracije na Goriškem v XX. stoletju", Acta Histriae 20, št. 4 (2012):
631–646.
Kopija proglasa se nahaja v Jože Pirjevec, "Trst je naš!" Boj Slovencev za morje (1848–1954) (Ljubljana,
2008), 112.
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ni pokazala potrebne senzibilnosti – prej obratno, saj je večkrat delovala kot
kolonialna sila.6
Nova, "nacionalno enotna" italijanska država je s postavljanjem spomenikov in s poimenovanjem ulic po vojaških voditeljih, npr. po generalu Armandu
Diazu ali generalu Luigiju Cadorni, po osebnostih, povezanih s tradicijo Risorgimenta in Irredentisma, ali po "mučenikih", "herojih" protiavstrijskega boja, kot
sta npr. Fabio Filzi ali Cesare Battisti, za grajenje nove italijanske nacije uporabila tudi toponomastiko. Tako je na primer v Trstu, v katerega so italijanske čete
vkorakale 3. novembra 1918, že 11. novembra eden izmed osrednjih mestnih
trgov dobil ime po Guglielmu Oberdanu (ali Oberdanku), mladeniču, ki je leta
1882 organiziral atentat na cesarja Franca Jožefa.7 Oberdana je avstrijska policija prijela; obsojen je bil na smrt in obešen v kasarni sredi Trsta. Po vojni je prav
Oberdan s svojo "mučeniško" smrtjo postal simbolni vezni člen med iredentizmom iz časa risorgimenta in nacionalnimi zahtevami po italijanskosti Trsta po
prvi svetovni vojni.8 Zato ni naključje, da je takoj po končanih bojih dobil sredi
mesta svojo ulico, v naslednjih letih pa so po njem poimenovali mestno četrt, ki
naj bi simbolizirala novo podobo fašističnega Trsta.
Že v času vojne pa so imena kraških vasic ali do takrat nepomembnih
vzpetin med Trstom in Gorico prek vsakodnevnega poročanja časopisov kar
naenkrat postala znana širši javnosti. Tako so kraji, ki so simbolizirali zmagovito
vojno in žrtvovanje na tisoče italijanskih vojakov, npr. Carso, Isonzo, Piave, tudi
Podgora ali Bainsizza, zamenjali imena ulic iz predvojnega časa – in to ne samo
v periferiji, v t. i. "odrešenih provincah", temveč po celotni Italiji. Na tak način je
prostor že med vojno vstopil v italijansko nacionalno percepcijo, pokrajina pa
je po priključitvi postala del nacionalne kolektivne zavesti.
Zaradi narave prvega svetovnega spopada, ki je posameznikom odvzela
osebnost in padlega vojaka vključila v neprepoznavno bojno maso, je postala postavitev spominskih obeležij padlim, tudi tistim, ki niso bili identificirani,
med najbolj ustreznimi oblikami komemoriranja. Zato so posamezne države
(ne samo Italija, ampak tudi Francija, Velika Britanija, Združene države Amerike
itd.) svojim vojakom začele graditi spomenike. Ti po navadi stojijo sredi glavnih mest ali na drugih krajih, ki simbolizirajo žrtvovanje vojakov posamezne
nacije. Kot je opozoril Benedict Anderson, v moderni kulturi nacionalizma ni
simbolov, ki bi bili bolj fascinantni kot spomeniki padlim borcem in grobnice

6
7

8

Lucio Fabi, Gente di trincea. La grande guerra sul Carso e sull'Isonzo (Milano, 1994), 301.
Sergio Raffaelli, "I nomi delle vie", v: I luoghi della memoria. I. Simboli e miti, ur. Mario Isnenghi (Roma–
Bari, 1996), 215–242.
Massimo Baioni, Risorgimento in camicia nera. Studi, istituzioni, musei nell'Italia fascista (Torino,
2006), 77.
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neznanih junakov iz časa po prvi svetovni vojni.9 Zato so spomeniki neznanim
vojakom med prvimi oblikami državnega kreiranja povojnih kultnih simbolov
in elaboracije osebnega ter kolektivnega žalovanja za padlimi vojaki. Ogromno
število žrtev in pogrešanih, ki jih do takrat zgodovina še ni poznala, je sililo
vojskujoče države k novim oblikam komemoriranja. Postavitev spominskih
obeležij, posvečenih neznanim vojakom, je bil način, kako se spomniti vsakega
posameznega vojaka, a hkrati nikogar posebej.10
Če je bila italijanska politika spominjanja na Veliko vojno v prvih povojnih
letih razdrobljena, neurejena in neenotna, je bila Mussolinijeva politika apropriacije smrti iz prve svetovne vojne sistematična.11 V dvajsetih, predvsem pa
v tridesetih letih so nastali t. i. parki spomina (parchi della rimembranza), ki
so proslavljali vojaške enote ali posamezne padle. V Gorici, mestu, ki je simboliziralo žrtvovanje italijanskih vojakov za končno zmago, se je to zgodilo že
leta 1923. V Trstu so se iniciative začele takoj po prevzemu mesta, tj. novembra
1918, ko je mesto prvič obiskal italijanski kralj Viktor Emanuel III. Odbor, ki je
nastal kmalu zatem in se je zavzemal za ureditev spominskega parka, je užival
podporo mestnih oblasti, ki so poskrbele za odkup zemljišč pod gričem svetega Justa, ob tamkajšnji katedrali in istoimenskem gradu. V naslednjih letih so
razširili bližnji trg in tja nameravali postaviti votivni oltar italijanski armadi ter
prostovoljcem iz Trsta, ki so se borili na italijanski strani. Kasneje se je občinska
uprava odločila, da tja postavi spomenik tržaškega arhitekta Attilia Selve, ki naj
bi bil prvotno postavljen v mestno pokopališče pri Sv. Ani.12 V taki podobi, kot
ga vidimo še danes, je park spomina nastal leta 1935. Kot piše George Mosse,
je bilo potrebno s postavitvijo spominskih obeležij ustvariti mit, ki bi izbrisal
grozote smrti na bojnem polju in bi, nasprotno, postavil v ospredje vrednote
žrtvovanja, tako da bi doživetje vojne pridobilo povsem pozitiven naboj.13

9
10

11

12

13

Benedict Anderson, Zamišljene skupnosti. O izvoru in širjenju nacionalizma (Ljubljana, 1998), 17.
John R. Gillis, "Memory and Identity. The History of a Relationship", v: Commemorations. The Politics
of National Identity, ur. John Gillis (Princeton, 1994), 11. O odnosu slovenskega in hrvaškega prebivalstva na Primorskem do italijanskega neznanega vojaka sem pisal v Borut Klabjan, "Nation and
Commemoration in the Adriatic. The Commemoration of the Italian Unknown Soldier in a multinational area: the case of the former Austrian Littoral", Acta Histriae 18, št. 3 (2010): 399–424.
Patrizia Dogliani, "Constructing Memory and Anti-Memory: the Monumental Representation of
Fascism and its Denial in Republican Italy", v: Italian Fascism. History, Memory and Representation, ur.
Richard J. B. Bosworth in Patrizia Dogliani (Houndmills, 1999), 12–13.
"Sul colle Capitolino di Trieste. La sistemazione della zona monumentale", Rivista mensile della città
di Trieste 1, št. 1 (1928), 7–9; "Il monumento ai caduti di Trieste", Architettura XIV (novembre 1936),
621–626; Gino Pavan, "Il restauro del monumento ai caduti di Attilio Selva", Archeografo triestino
LXIII, št. IV (2003), 393–426; Rolf Wörsdörfer, Il confine orientale. Italia e Jugoslavia dal 1915 al 1955
(Bologna, 2009), 42–43.
George L. Mosse, Le guerre mondiali. Dalla tragedia al mito dei caduti (Roma–Bari, 2007), 7.
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Spomenik padlim vojakom v prvi svetovni vojni na griču sv. Justa v Trstu (Fototeca civici musei di storia
ed arte di Trieste / Fototeka mestnih muzejev za zgodovino in umetnost v Trstu, inv. št. CMSA F 013955)

Inscenacija tržaškega fašizma
Večina urbanističnih posegov (npr. preureditev griča svetega Justa z ureditvijo
spominskega parka), ki so spremenili podobo mesta, sega v trideseta leta dvajsetega stoletja. Prostorski načrti, ki so si sledili od sredine dvajsetih let dalje,
so se namreč lahko udejanjili šele v naslednjem desetletju. Namenjeni so bili
novi ureditvi prostora, ki je moral sloneti na prepletanju arhitekturnih posegov, ideoloških postulatov in interesov posameznih centrov moči na lokalni in
državni ravni ter izražati modernost in italijanskost Trsta. Zato je imela preureditev starega mesta, ki leži pod gričem svetega Justa, namen sanirati ta predel,
a hkrati valorizirati svoj rimski videz ter tako legitimirati linearno zgodovinsko
povezavo med rimskim Tergeste in italijanskim Trieste. V tem delu mesta je bila
namreč posebna pozornost namenjena rimskemu amfiteatru in preobrazbi
mestnega središča sploh med letoma 1925 in 1936, ko je nasproti amfiteatra
zrasla ogromna Casa del Fascio, v kateri je danes kvestura in sedež policije. A
novi prostorski načrt je v celoti spremenil tudi druge tržaške predele, kot npr.
že prej omenjeno četrt Oberdan, središče katere je postal istoimenski trg. Prejšnji trg Caserma (tako imenovan, ker je tam stala avstrijska kasarna, v kateri
so obesili Oberdana) je zamenjal trg Oberdan, okrog katerega so bile zgraje-
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Izkopavanja rimskega amfiteatra pod gričem svetega Justa (z napisom Dux na gradu) (Fototeca civici
musei di storia ed arte di Trieste / Fototeka mestnih muzejev za zgodovino in umetnost v Trstu, inv. št.
CMSA F 029574)

ne ogromne stavbe, tudi tista, namenjena organizaciji Balilla, v kateri so danes
prostori deželne uprave, pa tudi šola, poimenovana po Danteju Alighieri in
Casa del combattente (Dom bojevnika), v katerem je kostnica – muzej, posvečen Oberdanu in italijanskemu Risorgimentu.14 Medtem ko je slonela preureditev starega mesta na izpostavljanju rimske preteklosti, je bil namen nove četrti
Oberdan poudariti modernost novega, italijanskega Trsta in mu hkrati vcepiti
jasno in ekskluzivno ter premočrtno italijansko identiteto.
S podobnimi ideološko-političnimi premisami so nastale tudi druge zgradbe, npr. pokrita tržnica na centralni ulici Carducci, palača zavarovalniške družbe Generali ali tržaška univerza, ki jo je nacionalistična retorika predstavljala
kot "utrdbo" italijanske civilizacije in branik italijanske identitete regije.15 Da ni
šlo za obrobne projekte, temveč za premišljene in sistematične načrte, govori
tudi podatek, da so novi Trst gradili mnogi izmed vodilnih arhitektov režima,

14

15

Umberto Nordio, "Il progetto della Casa Balilla di Trieste", Bollettino mensile dei sindacati fascisti ingegneri ed architetti delle Tre Venezie XIII, št. 11 (1934): 271–275.
Anna Maria Vinci, Storia dell'Università di Trieste. Mito, progetti, realtà (Trieste, 1997).
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Odprtje Doma bojevnika (Casa del combattente) na trgu Oberdan (Fototeca civici musei di storia ed
arte di Trieste / Fototeka mestnih muzejev za zgodovino in umetnost v Trstu, inv. št. CMSA F 020045)

kot je bil npr. Marcello Piacentini.16
A pretvorbe Trsta ne gre gledati samo skozi prizmo novih zgradb in spremenjenih mestnih četrti, temveč je potrebno v analizo vključiti tudi druge objekte,
ki so zaznamovali videz in hkrati oblikovali identiteto kraja. Med prvimi primeri, ki so nastali v tistem času, je imel posebno mesto t. i. "Svetilnik zmage", najvišji svetilnik v jadranskem prostoru in bojda takrat drugi najvišji na svetu, takoj
za tistim v New Yorku. Svetilnik je bil zgrajen leta 1927 kot simbol zmage nad
Avstro-Ogrsko. Gre za enega izmed najbolj izrazitih primerov povojne vizualne
retorike, saj ponuja veliko nivojev in analitičnih plasti.
Načrt za postavitev svetilnika je bil italijanski vladi predstavljen kmalu po
vojni, avgusta 1919, dela pa so se začela januarja 1923. Svetilnik stoji na Greti,
predelu zahodno od mestnega središča, nad Barkovljami. Zamisel za postavitev
svetilnika/spomenika je nastala v italijanskih iredentističnih krogih že v času
vojne, po zmagovitem pohodu italijanske vojske pri Piavi, ko je bila italijanska
evforija na višku. Razmišljali so o svetilniku, ki bi bil hkrati tudi spomenik; tak
spomenik, ki bi se spominjal vseh italijanskih padlih mornarjev, predvsem pa

16

Alessandra Marin, "Progetti, città, identità: spazi urbani e ideologie nazionali a Trieste tra XIX e XX
secolo", Acta histriae 20, št. 4 (2012:, 615–630.
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koprskega iredentista Nazaria Saura, ki je med vojno dezertiral iz avstrijske v
italijansko vojsko. Med vojno je padel v avstrijsko ujetništvo in bil zaradi dezerterstva obsojen na smrtno kazen. Obesili so ga v Pulju avgusta leta 1916 in je
kmalu postal ena izmed glavnih figur v panteonu iredentističnih mučenikov.
Slavnostno odprtje tržaškega svetilnika je bilo 24. maja 1927; datum je imel
v takratni Italiji izredno simbolno vrednost, saj je pomenil obletnico italijanskega vstopa v veliko vojno. Fašizem, ki je s pridom uporabljal vojno izkušnjo,
je vsako leto posvetil dogodku veliko pozornosti. V Trstu je ob priliki inavguracije svetilnika, ob najvišjih vojaških in civilnih predstavnikih sodeloval tudi
kralj Viktor Emanuel III. Italijanski mestni tisk je z navdušenjem spremljal kraljevi obisk v mestu.17 Tudi slovenski tržaški dnevnik Edinost je spremljal kraljevi
prihod v Trst, ki ga je Viktor Emanuel sklenil z odprtjem mogočnega svetilnika.
Edinost ga je opisala takole:
Svetilnik je grandiozna zgradba in tudi v estetičnem pogledu dragocena zanimivost. Na vrhu je postavljen kip, ki predstavlja zmago. Svetlobno silo izražajo sledeče
številke: svetlobni vir 80 voltov, 30 Ampere-jev s silo 4590 mednarodnih horizontalnih sveč s povprečno bliščobo 850 sveč na cm2. S tem svetlobnim virom se
proizvaja luč 1,250.000 mednarodnih sveč v horizontalni smeri, kar odgovarja
vidnosti luči 35 morskih milj na daleč ob jasnem in 18 milj ob meglenem vremenu. Ona stran podstavka, ki predstavlja pročelje svetilnika nosi v italijanskem
jeziku sledeči napis: 'Sveti in ohranjaj spomin na vse, ki so padli na morju'.18

Tržaški list, ki je bil ukinjen leto kasneje, tako kot večina slovenskega in
hrvaškega tiska v deželi, je brez posebnih komentarjev poročal o kraljevem
obisku v Trstu in se osredotočil predvsem na tehnične značilnosti objekta. A v
resnici postavitev svetilnika ni imela posebno praktične veljave: Tržaški zaliv in
severno jadransko območje sta bila že dovolj dobro opremljena z mrežo svetilnikov, ki jih je postavila habsburška oblast. Ideja o postavitvi svetilnika je imela
v bistvu simbolno vrednost. V tej luči je bil Svetilnik zmage postavljen na mesto,
kjer je do takrat stala avstrijska vojaška utrdba, t. i. forte Kressich (ali Krekic),
postavljena leta 1854, kar je prav gotovo imelo praktično osnovo (v smislu, da
je tako mogočnemu svetilniku dajalo ustrezno podlago), predvsem pa simbolni pomen podreditve sovražnika/poraženca zmagovalcu. V tej perspektivi je
mogoče razumeti postavitev Svetilnika zmage in drugih posegov v kulturno
krajino mesta z namenom ponovnega pisanja preteklosti kraja in ponovnega

17

18

"Ritorna oggi a Trieste il Re Vittorioso", Il Piccolo, 24. 5. 1927, št. 2322, 1; "Le indimenticabili manifestazioni di ieri a Trieste in onore del Sovrano. Scene di delirio popolare per l'imponente rivista delle forze
armate", Il Piccolo, 25. 5. 1927, št. 2323, 1.
"Nj. V. kralj Viktor Emanuel III. v Trstu", Edinost, 25. 5. 1927, št. 123, 1.
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"Svetilnik zmage" na
Greti zraven Trsta
(Fototeca
civici
musei di storia ed arte
di Trieste / Fototeka
mestnih muzejev za
zgodovino in umetnost v Trstu, inv. št.
CMSA F 100544)

definiranja in legitimiranja prostora v nacionalne namene. Preobrazba urbanega prostora je imela skratka funkcijo ponovnega pisanja mestne zgodovine,
posebej z namenom ideološke legitimacije italijanske aneksije, ki je šla z roko
v roki z italijanizacijo lokalnega prebivalstva. Ta je potekala tudi prek italijanizacije urbane podobe kraja. Mnogi simboli avstrijskega Trsta so bili odstranjeni, npr. spomenik avstrijski cesarici Elizabeti (postavljen leta 1912 po njenem
umoru s strani italijanskega anarhista Luchenija) ali spomenik, ki je slavil pripadnost mesta Avstriji, medtem ko je miramarski grad, ki ga je sredi 19. stoletja dal
zgraditi Maksimilijan Habsburški, postal rezidenca italijanske kraljeve družine.
Mestnim ulicam in trgom pa so italijanske oblasti zamenjale imena, da bi izbrisale habsburško (in torej večkulturno in večnacionalno) preteklost v tržaškem
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Spomenik Nazariu
Sauru na koprskem
nabrežju (Pokrajinski
arhiv Koper, Fond
Družina Sauro, škatla
311, arhivska enota 3)

kolektivnem imaginariju.19
Prvotno naj bi svetilnik postavili na rtiču pri Savudriji, izkazalo pa se je, da je
Trst primernejša lokacija za postavitev spomenika, ki naj bi slavil vojno zmago,
saj je bil skupaj s Trentom cilj in simbol italijanskega vstopa v vojno. To potrjuje
prej propagandno-simbolni namen iniciative, kot pa dejansko potrebo po svetilniku. A tudi sprememba prvotnega načrta, ki je predvideval skupni spomenik

19

Fulvio Salimbeni, "Il Faro della vittoria a Trieste tra architettura e ideologia", Quaderni giuliani di storia XXII, št. 1 (2001): 139–143.
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koprskemu mučeniku Nazariu Sauru in svetilnik hkrati, govori o razvoju bolj
kompleksne in razvejane propagandistične govorice. Naravni amfiteater Tržaškega zaliva, ki se odpira proti morju, je v tem kontekstu predstavljal osnovo za
bolj celovito nacionalistično scenografijo in inscenacijo jadranskega fašizma;
načrt je namreč slonel na zamisli, da bi se na enem koncu zaliva dvigal Svetilnik
zmage, na drugem koncu pa bi dobil svoj alter ego v spomeniku Nazariu Sauru,
ki je bil leta 1935 postavljen na koprskem nabrežju.20
Med tema dvema monumentalnima kolonama, med Svetilnikom zmage
vzhodno od Trsta in spomenikom Nazariu Sauru na koprskem nabrežju, je
stal Trst, rezultat zedinjene Italije, ki je predstavljal stično točko in jo simbolno
izrazil s spomenikom padlim italijanskim vojakom na griču svetega Justa. Grič
je postal oder tržaške preteklosti, kjer so se linearno povezovali ostanki rimske dobe, ki naj bi dokazovali prvobitnost rimske civilizacije v tem prostoru:
katedrala svetega Justa, simbol krščanstva, srednjeveški grad, ki naj bi izkazoval
avtonomni položaj Trsta in Tržačanov v odnosu do Dunaja, novi spomeniški
park italijanskim vojakom, ki so padli v prvi svetovni vojni za osvoboditev Trsta
s spomenikom Attilia Selve v centralni poziciji.21
Vizualna bonifikacija Trsta je torej slonela na sistematičnem prostorskem
načrtovanju z ideološko podlago, ki je temeljila na načrtnem prekrivanju prejšnjih plasti z novimi, ideološko primernejšimi. Tako kot je svetilnik zmage
zrasel iz bivše avstrijske utrdbe, tako je sredi mesta, kjer je nekoč stala avstrijska kasarna, v kateri so leta 1882 obesili tržaškega iredentista Oberdana, zrasla njemu posvečena kostnica, ki je skupaj z istoimenskim trgom postala ena
izmed simbolnih vozlišč Trsta.

Zaključek
Svetilnik zmage gre torej uokviriti v celebrativno alegorijo prve svetovne
vojne, v njene komemorativne rituale, ki so izrazito poudarjali in v ta namen
uporabljali impozantne konstrukcije z izrazitim simbolnim nabojem ter so
predstavljali podlago za novo liturgijo laične religije. V tem kontekstu svetilnik zmage ni več samo rezultat zamisli italijanskih iredentistov, temveč ga je
potrebno umestiti v bolj kompleksen ideološki načrt markacije prostora, ki
se razprostira od severnoitalijanskih Alp do Posočja in Goriške vse do Trsta in
Jadranskega morja. Vendar na novi italijanski vzhodni meji linija, ki je potekala

20

21

Kristjan Knez, "Il monumento in memoria di Nazario Sauro a Capodistria", Fiume XXI, št. 1–6 (2001):
75–91.
Anna Maria Vinci, Sentinelle della patria. Il fascismo al confine orientale 1918–1941 (Roma–Bari,
2011), 199.
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od Dolomitov do ustja reke Soče, ni predstavljala samo (bivše) frontne linije
med vojskujočima armadama, temveč tudi nacionalno linijo teritorija. V tem
smislu je impozantnost spomenikov, ki so jih postavili v času po prvi svetovni
vojni, v obratno sorazmerni relaciji z identiteto kraja. Zato spomeniki v Sredipolju (Redipuglia) ali na Oslavju in drugod na ozemlju, ki je po vojni postalo
del Kraljevine Italije in kjer je živelo neitalijansko prebivalstvo, niso samo kraji
spomina, kot jih razume Jay Winter, temveč tudi kraji, ki nacionalno markirajo teritorij, kot ugotavlja Patrizia Dogliani.22 V tem smislu tudi komemorativni
rituali niso le celebrativne prakse, pač pa postanejo element oblikovanja nacionalne identitete in hkrati trenutki nacionalne inkluzivnosti in/ali ekskluzivnosti. S tem namenom so si italijanske povojne vladajoče elite v smislu Hobsbawmovega izumljanja kontinuirane rimske/beneške/italijanske tradicije in
prisotnosti v severno-vzhodnem Jadranu, prisvojile komemorativne rituale in
splošno žalovanje usmerile v ideološko funkcijo ustvarjanja monolitne nacionalne identitete.23 Mussolini je prav v enem izmed svojih mnogih tržaških
govorov 6. februarja 1921, še preden bi se leto kasneje povzpel na oblast, trdil,
da je med evropskimi narodi prav italijanski tisti, ki je "najbolj homogen".24 V
tem prostoru so bili pojmi in gesla italijanskega nacionalizma in iredentizma
jasni: od mentalnega konstrukta, ki posledično povezuje latinità (latinskost),
romanità (rimskost), venezianità (dediščino Beneške republike) in se avtomatično reflektira v moderni italianità (italijanskosti), vse do mita biti ante murale, ki se kaže v različnih oznakah: "krščanskost", "evropskost", "branik civilizacije" v vzhodnem Sredozemlju in predvsem v jadranskem prostoru.25 V Trstu
je šlo vsiljevanje in poudarjanje Rima ter njegove "civilizacije" z roko v roki z
italijanizacijo prostora.26 Mussolini je z apropriacijo in elaboracijo teh elementov ter tistih, ki so izhajali iz prve svetovne vojne, podkrepil inscenacijo režima
in poskrbel za fašizacijo kulturne krajine. Na tem območju je namreč v obdobju med svetovnima vojnama nastala veriga spomenikov, kostnic, pokopališč,
ki so s svojo monumentalno govorico nacionalizirali prostor in hkrati vzgojili
spomin na žrtve prve svetovne vojne in njihovo mučeništvo ter gojili politično
sporočilnost žrtve, ki je bila namenjena bodisi lokalnemu prebivalstvu bodisi

22

23

24
25

26

Jay Winter, Sites of Memory, Sites of Mourning. The Great War in European cultural history (Cambridge,
1995); Patrizia Dogliani, "Redipuglia", v: I luoghi della memoria. Simboli e miti dell'Italia unita, ur. Mario
Isnenghi (Roma–Bari, 1996), 375–389.
Eric J. Hobsbawm, "Introduction: Inventing Traditions", v: Eric Hobsbawm, Terence Ranger,
The Invention of Tradition (Cambridge, 1992), 1–14; Paul Connerton, How Societies Remember
(Cambridge, 2003).
Emilio Gentile, Fascismo di pietra (Roma–Bari, 2010), 47.
Pål Kolstø, "Introduction: Assessing the Role of Historical Myths in Modern Society", v: Myths and
Boundaries in South-Eastern Europe, ur. Pål Kolstø (London, 2005), 19–20.
Nicoloso, Mussolini architetto, 250.
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masi novih romarjev, ki so v povojnih letih obiskovali prizorišča bitk (nemalokrat v iskanju pokojnih svojcev).27 Monumentalna estetika objektov in vsebinska linearnost njihovega pomena sta zagotavljali jasno in enostavno govorico,
ki je bila potrebna za preoblikovanje vojnega žalovanja v povojno državljansko, laično religijo.
Temu so služili tudi drugi spomeniki, spomeniki izven Trsta, ki so zrasli
drugod po regiji, kot npr. kostnice v Sredipolju (Redipuglia), na Oslavju in nad
Kobaridom, postavljene po vojni in dograjene leta 1938, ali Park spomina v
Gorici ter druga "sveta območja" (zone sacre), s katerimi sta bila posejana Kras
in Goriška. Vsi ti in drugi primeri vsekakor le potrjujejo sliko o namenu italijanskega režima po spremembi in prilastitvi javnega prostora v smislu večje povezanosti Trsta (in celotne pokrajine) z Italijo, tudi v vizualni podobi. Monumentalnost nacionalistične scenografije naj bi dajala navznoter in navzven takojšen
vtis italijanskosti "odrešenih ozemelj". Na tak način tržaško spominsko krajino
še danes vzdržujejo podobe preteklosti, ki se izražajo v monumentalnosti tržaške kulturne krajine in z njo povezanimi komemorativnimi praksami.

Borut Klabjan
FASCIST TRIESTE
The Trieste Cultural Landscape during the Interwar Period

SUMMARY
The article discusses the transformation of Trieste's cultural and monumental
landscape during the interwar period. After the collapse of the Austro-Hungarian monarchy and the annexation of the city and the entire Julian Venetia province to Italy, the landscape was also subjected to radical change. Monuments

27

Maura Hametz, Making Trieste Italian 1918–1954 (Woodbridge, 2005), 88–89. Glej npr. I campi della
gloria. Itinerario illustrato delle zone monumentali dei campi di battaglia da Trieste a Trento (Roma,
1927).
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that were erected in this area as well as many other encroachments on space
and spatial planning in general, had a strong political-ideological basis. The
changes in space, which took place from 1922 until the Second World War and
were dictated by the fascist regime, are a visual part of the process of creating
national and political/fascist identity. Their commemorative function went
hand in hand with the regime's plans to nationalize and modernize the Italian
nation. By erecting monuments to the fallen Italian soldiers in the First World
War, naming Trieste streets and squares after heroes of the anti-Habsburg uprising, and transforming the Trieste cultural landscape, the fascist regime wanted
to develop a uniform and homogeneous national identity and present Trieste
as a distinctly Italian city which was founded on "the millennia-old Roman civilization".
The plans for the alteration of the city's image were introduced as early as
in the 1920s; however, most of them were not realized until the second half of
the thirties. Among the rarest and most significant exceptions was the Victory
Lighthouse. It was opened by King Victor Emmanuel III in May 1927 on the
symbolic twelfth anniversary of Italian entry into war, which should be seen as
a means of redefining and legitimizing space for national purposes. In sum, the
transformation of urban space had the function of rewriting the city's history,
especially with the purpose of ideologically legitimizing the Italian annexation
which concurred with the Italianization of the local population.

607

S tudia
H istorica
S lovenica

UDK 929Kuhar A.:355.40(497.1)
1.01 Izvirni znanstveni članek

Alojzij Kuhar v očeh slovenske in
jugoslovanske obveščevalne službe
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Dr., docentka
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Izvleček:

Alojzij Kuhar (1895–1958) je v katoliškem taboru veljal za osrednjega
strokovnjaka za zunanjepolitična vprašanja. Ob začetku druge svetovne vojne
ga je glavni odbor Slovenske ljudske stranke določil, da naj jo zastopa v tujini.
Do leta 1950 je živel v Londonu, nato v New Yorku. Jugoslovanska obveščevalna
služba je skrbno spremljala vidnejše politične emigrante, zato ni presenetljivo,
da ima tudi Alojz Kuhar svoj osebni dosje, kjer najdemo tako zvezne kot
slovenske zapise jugoslovanske tajne politične policije. Poročila so v glavnem
nesistematična in si dostikrat celo nasprotujejo, a kljub temu povedo marsikaj
o času in življenju v njem.

Ključne besede:

Alojzij Kuhar (1895–1958), Slovenska ljudska stranka, emigrant, obveščevalna
služba, osebni dosje

Studia Historica Slovenica
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 14 (2014), št. 2–3, str. 609–624, 31 cit., 3 slike
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški)
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Druga svetovna vojna, ki na Slovenskem ni bila le odpor proti okupatorju,
ampak tudi državljanska vojna, je odmevala še desetletja po formalnem koncu.
Nova oblast je bila izjemno občutljiva na delovanje bivših politikov tako doma
kot v tujini. Če je v domovini z njimi lahko razmeroma hitro obračunala, pri
tem je bila izjemno spretna z očitanjem kolaboracije, za katero demokratična
mednarodna javnost ni imela nobenega razumevanja in na njeno mednarodno
pomoč prizadeti ni mogel računati, pa je bilo povsem drugače s tistimi, ki so
se med vojno ali po njej zatekli v tujino, zlasti Zahodno Evropo in ZDA. Tam
so zasedli različne položaje. Če so posamezne zahodne države potrebovale
njihove informacije ali nasvete, je bila njihova pozicija lahko tudi zelo močna.
Med njimi je v tem pogledu gotovo izstopal Alojzij Kuhar, duhovnik, časnikar
in politik, mlajši brat pisatelja Lovra Kuharja – Prežihovega Voranca. Pridobil
si je zelo ugleden položaj v raznih mednarodnih asociacijah, povezanih s hladno vojno. Pri tem se je lahko naslanjal na svojo izjemno izobrazbo in znanje
jezikov. Jugoslovanske in slovenske oblasti je Alojzij Kuhar zanimal zaradi svoje
mednarodne aktivnosti, v času med obema vojnama je bil nekakšen neformalni zunanji minister SLS – vodilne slovenske politične stranke – in eden vodilnih slovenskih političnih emigrantov. Dodatne pozornosti je bil deležen še kot
brat enega vodilnih slovenskih komunistov, vrhunskega slovenskega pisatelja
Prežihovega Voranca, ki je bil Titov tekmec pri prevzemu vodenja Komunistične partije Jugoslavije. Mogoče je prav to pripomoglo, da v slovenski javnosti ni
bil toliko znan po svojem položaju v predvojni SLS, ampak predvsem po svojih
pozivih (po londonskem radiu septembra 1944) domobrancem, naj se priključijo Narodnoosvobodilni vojski (NOV).
Rodil se je v Kotljah pri Prevaljah na Koroškem 18. junija 1895. Po končani osnovni šoli v domačem kraju je nadaljeval šolanje v Celovcu, kjer je leta
1914 zaključil gimnazijo in leta 1918 doštudiral bogoslovje.1 Le kratek čas je
bil kaplan na Koroškem, že leta 1919 je odšel v Pariz, kjer je bil sodelavec jugoslovanske delegacije na mirovnih pogajanjih, zlasti v zadevah, ki so se tikale
Koroške. Po njihovem zaključku je ostal na študiju v Franciji, kjer je leta 1923
diplomiral na diplomatskem oddelku École libre des Sciences politiques. Nato
se je za kratek čas vrnil v Jugoslavijo in potem nadaljeval študij na pravni fakulteti sorbonske univerze. Zatem je odšel v Anglijo, kjer je bil kaplan na dekliški
visoki šoli. V letu 1926 se je jeseni vrnil v Pariz in tam doktoriral.
Bil je socialni referent za izseljence na jugoslovanskem veleposlaništvu in
hkrati dopisnik časopisa Slovenec. Po vrnitvi v Ljubljano leta 1930 je postal
zunanjepolitični urednik Slovenca, leta 1935 pa tudi zunanjepolitični komen-

1

Življenjepis je povzet po: Boris Mlakar, "Kuhar Alojzij", v: Encikopedija Slovenije 6 (Ljubljana, 1992);
Kuhar Alojzij, Beg iz Beograda aprila 1941 (Ljubljana–Washington, D.C, 1998); Simone Šuler Pandev,
Alojzij Kuhar, rokopis; Alojzij Kuhar, "Avtobiografija", Pogledi (2001), 46–47.
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Alojzij Kuhar (Arhiv
Koroškega pokrajinskega muzeja)

tator ljubljanskega radia. Večkrat je bil tudi na pomembnih jugoslovanskih vladnih misijah v tujini. Alojzij Kuhar je v katoliškem taboru veljal za osrednjega
strokovnjaka za zunanjepolitična vprašanja.2 Bil je tudi na tajni misiji v Nemčiji,
kamor ga je leta 1938 poslal takratni notranji minister Anton Korošec, da bi
ugotovil nemške namene glede naših krajev.3
Ob začetku druge svetovne vojne ga je glavni odbor Slovenske ljudske
stranke določil, da naj jo skupaj s Francem Gabrovškom4 zastopa v tujini. Stranka je potrebovala stik z begunsko vlado, hkrati pa je hotela imeti v tujini človeka, ki jo bo zastopal pri obnavljanju povojne Jugoslavije. Potoval je preko Beograda, Skopja, Aten, Kaira, Tantura (Palestina) in okoli Afrike, ob ameriški obali
2
3
4

Bojan Godeša, Čas odločitev (Ljubljana, 2011), 35 (dalje: Godeša, Čas odločitev).
Godeša, Čas odločitev, 115.
Msgr. Franc Gabrovšek, ravnatelj Zadružne zveze.
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ter čez Atlantik v London, kjer je preživel vojno. Priključil se je jugoslovanski
vladi v emigraciji, bil njen poslanik pri poljski emigrantski vladi in član informativnega urada.5
Po vojni je ostal v Angliji in kot duhovnik skrbel za slovenske izseljence. V
Cambridgeu je študiral zgodovino in študij zaključil z doktoratom z naslovom
The Conversion of the Slovenes and the German-Slav Ethnic Boundary in the
Eastern Alps. Knjiga je bila pred nekaj leti izdana tudi v slovenskem jeziku. Po
končanem študiju je živel v zdravilišču Warley na obrobju Londona, kjer je bil
hišni duhovnik. Leta 1950 je odšel v New York in postal vodja tiskovnega urada
za Jugoslavijo pri Narodnem odboru za svobodno Evropo (National Committee for a Free Europe – NCFE).6 Narodni odbor za svobodno Evropo (NOSE),
ki je bil ustanovljen v New Yorku leta 1949, so sestavljali predstavniki ameriške politike, znanosti in novinarstva, med drugimi tudi bodoči predsednik ZDA
Dwight D. Eisenhower. Cilja tega odbora sta bila dva: podpirati demokratične
politike, ki so pred komunističnimi pritiski v Vzhodni Evropi prebegnili v ZDA,
in spodbujati sodelovanje med podobno mislečimi izgnanci iz različnih evropskih držav. Za širjenje idej nacionalne in individualne svobode med prebivalci
vzhodnega bloka je odbor uporabljal predvsem radio in tiskane medije. Najpomembnejše dejanje Narodnega odbora za svobodno Evropo je bila ustanovitev Radia svobodna Evropa (RSE).7 Alojzij Kuhar, ki je že pred vojno pisal o
vprašanjih slovenskega izseljenstva, je osem let vodil tiskovni urad za begunce
iz Jugoslavije in urejal tudi bilten Narodnega odbora za svobodno Evropo. Leta
1951 se je za kratek čas vrnil v Anglijo, ko je pomagal organizirati mednarodno zborovanje Evropskega gibanja. Umrl je 29. oktobra 1958. Pokopan je na
slovenskem pokopališču fare Sv. Križa v obmorskem Bridgeportu, severno od
New Yorka.
Jugoslovanska obveščevalna služba je skrbno spremljala vidnejše politične emigrante, zato ni presenetljivo, da ima tudi Alojz Kuhar svoj osebni dosje.
Kljub skromnemu ostanku tovrstnega arhivskega gradiva se je le-ta ohranil in
je shranjen v Arhivu Republike Slovenije.8 V mapi, ki šteje skoraj sto strani, najdemo tako zapise v slovenskem kot srbohrvaškem jeziku. Pri delovanju jugoslovanske tajne politične policije (od leta 1946 do 1966 se je imenovala Uprava

5

6

7
8

Janez A. Arnež, SLS, Slovenska ljudska stranka, Slovenian people's party 1941–1945 (Ljubljana–
Washington, D.C., 2002).
The National Committee for a Free Europe (NCFE) je bila ameriška protikomunistična organizacija,
ki je nasprotovala Stalinovi diktaturi in si prizadevala za širitev ameriškega vpliva v Evropi. Odbor
oz. komite je bil ustanovljen marca 1949 v New Yorku, njegov utemeljitelj pa je bil Allen Dulles,
član novoustanovljene obveščevalne službe – CIE (American Central Intelligence Agency). http://
en.wikipedia.org/wiki/National_Committee_for_a_Free_Europe
http://www.zurnal24.si/odprtje-razstave-glasovi-svobode-radio-svobodna-evropa-dogodek-19113
Arhiv Republike Slovenije, fond Republiški sekretariat za notranje zadeve, AS 1931, škatla 427.
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Dosje dr. Alojzija Kuharja (Arhiv Republike
Slovenije)

državne bezbednosti, slovensko Uprava državne varnosti, bolj znana pa je bila
pod kratico UDBA), ki je delovala tako v domovini kot v tujini, je očitno prihajalo do delitve dela. Zvezno UDBO so zanimale "jugoslovanske" aktivnosti slovenskih emigrantov, povezovanje z emigranti drugih jugoslovanskih narodov
in seveda njihova mednarodna dejavnost. Spremljali so predvsem odnos emigrantov do oblasti v državah, kjer so živeli, pa tudi njihovo vključevanje v razne
mednarodne politične projekte. Če so v teh projektih prepoznali protikomunistično usmeritev, za katero so domnevali, da želi spremeniti svet povojne
Evrope oziroma meja, kot jih je določila hladna vojna, so v njih videli podobno
nevarnost kot v načrtih za spreminjanje jugoslovanskih notranjepolitičnih razmer. Slovenska UDBA, ki je bila sicer tesno povezana z zvezno, imela pa je tudi
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svojo obveščevalno linijo, je posebej pazila na tiste vidnejše slovenske emigrante, katerih politična orientacija je bila v skladu z usmeritvami in idejami nekdanje Slovenske ljudske stranke (SLS). Natančno je spremljala njihovo življenje
in delo v emigraciji, povezave z drugimi emigranti, še posebno pozorna pa je
bila na njihove stike s posamezniki v domovini.9 Vse to se odraža v posameznih
osebnih dosjejih pomembnejših emigrantov, tudi v Kuharjevem.
Poglejmo najprej nekaj slovenskih zapisov, ki jih bomo zaradi boljše predstavitve načina poročanja in usmeritve zanimanja slovenske UDBE podali skoraj v
celoti. To se nam zdi zelo pomembno, ker najbolj zgovorno odraža tako duh časa
kot odnos do osebnosti in je še taka interpretacija dokumenta ne more preseči.
Prvo slovensko poročilo, ki ga najdemo v Kuharjevem dosjeju (ali v mapi s
Kuharjevim dosjejem), nima datuma. Očitno je nastalo doma na podlagi dokumentov, ki se niso ohranili ali pa so bili del drugih dosjejev. Takole se glasi:
Kuhar dr. Lojze, urednik Slovenca, sedaj v emigraciji.
Dočim je dr. Kuhar do l. 1943 Slovence odvračal od partizanstva, pa je februarja 1943 naenkrat začel pozivati k spravi z OF. Vzrok njegovega preobrata je
verjetno – po izjavi dr. Udeta Lojzeta10 – iskati v zunanje političnih dogodkih in
napredovanju RA11. V domovini je imel stike s SLS, prvotno s Kranjcem Markom12,
potem pa s Staretom, kateremu je tudi 9.3.1943 pisal pismo s podpisom 'Tvoj
sosed'. V pismu pravi med drugim, da je položaj za Slovence pri Angležih še
kolikor toliko ugoden, da ga pa otežkočajo domače razprtije, posebno, ker partizani porabijo vsako priliko, da do podrobnosti poročajo v London. V pismu se
pritožuje tudi nad p. Zakrajškom13, ki da v Ameriki 'strelja kozle'.
24.11.1943 je pisal pismo, v katerem se pritožuje radi nerazpoloženja Angležev
do 'mediteranskega klerikalizma' in njih naklonjenosti do svobodnjaštva... Zelo
verjetno je imel dr. Kuhar zveze z Vauhnikom Vladkom... (Vir: dr. Šmajdov arhiv14).

Nekoliko daljši, a prav tako nedatiran je naslednji zapis. Tudi ta je očitno
policijska ekspertiza:
Kuhar dr. Alojzij, duhovnik, biv.15 Urednik "Slovenca" v Ljubljani, politični komentator Ljubljanskega radia.

9
10
11
12
13
14
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Tamara Griesser Pečar, Razdvojeni narod . Slovenija 1941–1945 (Ljubljana, 2004).
Lojze Ude (1896–1982), pravnik, publicist, zgodovinar in strokovnjak za narodnostna vprašanja.
Rdeče armade.
Marko Kranjc, član vodstva Slovenske ljudske stranke.
Kazimir Zakrajšek (1878–1958), frančiškan, leta 1906 se je izselil v ZDA.
Dr. Albin Šmajd (1914–1946), pravnik in politik (deloval v okviru Slovenske ljudske stranke), med
vojno je bil eden izmed vodilnih oseb protirevolucionarnega tabora.
Bivši.
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Vodilen človek v SLS in tesen Koroščev politični sodelavec. Široki javnosti je
bil dobro poznan po svojih duhovitih radijskih političnih pregledih, ki jih je imel
vsako soboto. V njih je pridigal odločno protisovjetsko in delno tudi protinemško
smer, a za Anglijo, Ameriko in Francijo.
Mlajši ljudje v SLS so ga smatrali za nesolidnega in podkupljivega človeka,
ki je po subvencijah, katere je sprejemal od raznih poslaništev spreminjal svojo
politično linijo. Verjetno je bil že v stari Jugoslaviji povezan z angleško ali francosko špionažo, saj je bila njegova propaganda – kljub takratni uradni naslonitvi
na Nemčijo in Italijo – v prid obeh zapadnih držav.
Kot špiona ga je obdelovala tudi nemška inozemska obveščevalna služba.
Poročilo SD – Abschnitt Graz z dne 21.dec. 1938 pravi, da je Kuhar v zač.16 1938
l. odpotoval v Nemčijo po nalogu notranjega ministra dr. Korošca z nalogo, da
ugotovi podporo volkdeatscherskemu gibanju v Jugoslaviji, ki mu ga nudijo razni
nemški instituti in organizacije. To je bilo v času, ko je Korošec naročil poostreno
kontrolo vsej policiji nad Nemci in nemško špionažo. Nek nemški zaupnik je
poslal v prepisu več strani obsegajočo Kuharjevo poročilo o njegovih zapažanjih
v Nemčiji, ki jih je ta izročil Izseljeniškemu institutu v Ljubljani.
Ob polomu Jugoslavije je Kuhar emigriral v London, kjer je kmalu pričel
govoriti po radiu. V nasprotju z drugimi belogardisti je Kuhar govoril o potrebi
'narodnega edinstva', 'sloge' in 'pomirjenja'. Pri tem pa je večkrat udaril po narodno-osvobodilnem gibanju, čeprav bolj prikrito kot npr. Krek in Gabrovšek. Od
srede 1943 dalje pa je molčal in se je oglasil šele s svojim znamenitim pozivom
domobrancem, naj preidejo v vrste NOV.
Iz poročil med okupacijo izhaja, da je bil Kuhar nekaj časa poslanik pri poljski begunski vladi. Z domovino je v prvih letih vzdrževal stalne stike. Navodila in
poročila je zlasti redno pošiljal Lambertu Erlichu, duhovnemu vodji kluba 'Straža'.
Eno njegovih pisem, ki je bilo menda namenjeno ljubljanskemu škofu
Rožmanu, je zaplenila ljubljanska VOS17 in je bilo potem objavljeno v posebni
brošuri (nekoliko nepopolno). Pismo je govorilo o klavernem položaju, v katerega je zašla inozemska reakcija spričo novih uspehov NOB18 (zač.19 l. 1943).
Iz arhiva Gorica posnemamo (koliko je točno ne vemo), da naj bi po njegovem priporočilu iz Londona Smersu in Novak Anton s pomočjo dr. Janka Kralja dobila zvezo s partizani ali OF20.
Dr. Miha Krek in Kuhar sta se ves čas dobro politično razumela... Kuharjev
brat je znani slovenski pisatelj Prežihov Voranc (Vir: Borut).

16
17
18
19
20

Začetku.
Varnostno-obveščevalna služba.
Narodnoosvobodilne borbe.
Začetek.
Osvobodilno fronto.
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Gornja dejstva so potrdile tudi strokovne raziskave in v njih ni večjih netočnosti. Mogoče je še največja tista o pošiljanju poročil Ehrlichu, ki ga je VOS že
maja leta 1942 likvidirala.
Naslednji zapis sega v drugo leto Kuharjevega bivanja v ZDA in gre za pravo
obveščevalno poročilo. Skoraj nedvoumno je, da je bil vir zanj nekdo izmed
dobro obveščenih emigrantskih krogov. Poročilo presega opis delovanja dr.
Kuharja in nam dejansko daje vpogled v povojno delovanje vodilnih krogov
politične emigracije v ZDA. Dragoceni so tudi podatki o razmerjih med starejšo
ekonomsko in mlajšo politično emigracijo.
Naslednji zapis sega v drugo leto Kuharjevega bivanja v Združenih državah
Amerike.
7. 5. 1952 POROČILO O PODATKIH SODELAVCA 'NANDE'-TA (22)
Delovanje klerikalne emigracije v ZDA
Iz razgovora s Kuharjem v New Yorku je Nande izvedel sledeče: Dr. Miha Krek
uživa pri prejšnjih pristaših SLS precej zaupanja, pri duhovnikih pa ne. S škofom
Rožmanom je formalno v dobrih odnosih, čeprav ga tudi Rožman ne mara, ga le
podpira, ker Krek zna izkoriščati Rožmanovo nesamostojnost in tako predstavlja v precejšnji meri njegovo orodje. Krek uživa popolno zaupanje Amerikancev,
katerih drirektive slepo izvršuje. Od njih prejema tudi denar in tako lahko trdimo,
da je slovenski odbor Free Europe21 v celoti orodje Amerikancev, ki ostalih slovenskih pa tudi drugih emigrantskih voditeljev sploh ne vpoštevajo. … Ostali emigranti očitajo Kreku, da premalo direktno operira proti Novi Jugoslaviji in spravljajo to v zvezo s tem, da – baje – njegova hiša v Beogradu še sedaj ni zaplenjena.
Predvsem pobegli duhovniki očitajo Kreku, da za Slovence ničesar ne naredi, da
je navaden lakaj Amerikancev, ki mu dajejo denar. Za koroške Slovence trdi Krek,
da je edina rešitev zanje, če pridejo pod FLRJ22, sicer bodo propadli, ker so preveč
navezani na Avstrijo, preveč neodločeni in efektivno ničesar ne naredijo.
Krek je obljubil Cirilu Žebotu23, da ga bo spravil v odbor Free Europe, če bo
nabral za to potrebno število podpisov. To pa se Žebotu ni posrečilo. Žebot ima v
mislih samostojno Slovenijo s Trstom. Po navedbah dekana Bešter-ja (bivši dekan
iz Kamnika, sedaj v Rimu) obstoja v Ljubljani tozadevni odbor. Po mišljenju 'Nandeta' bi se Cirila Žebota dalo pridobiti za ilegalno sodelovanje z Jugoslavijo, če bi
ga kdo znal 'pravilno prijeti', ker je zelo razdvojen in ker emigracija v ZDA počasi
prihaja do zaključka, da ne bo nikoli več prišla do veljave v Jugoslaviji, zlasti ne,

21
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Mišljen je Narodni odbor za svobodno Evropo (National Committee for a Free Europe – NCFE).
Federativna ljudska republika Jugoslavija.
Ciril Žebot (rojen 1914 v Mariboru, umrl v Washingtonu 1989), pravnik, profesor gospodarskih ved
na Pravni fakulteti, eden od voditeljev Akademskega kluba Straža, od leta 1947 v ZDA.
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ker je razcepljena v razne grupice, ki se med seboj izigravajo intrigirajo itd., pa
tudi vsled težkih materijalnih razmer v katerih emigranti žive in zaradi katerih so
tudi teritorijalno razpršeni, ker je močan faktor njihove šibkosti in neenotnosti.
DP – jevci so vsesplošno v ZDA na zelo slabem glasu in povsod zapostavljeni.
V posebno težkih pogojih žive duhovniki-emigranti, ki so osovraženi od
amerikanskega šovinistično razpoloženega klera pa tudi od stare ekonomske
emigracije. V zadnjem času so pričeli DP-jevce pozivati v vojsko ZDA.
Žebotu sledi tudi linija, ki jo vodita duhovnika Škulj in Mrkun (v državi
Ohio). Sta pa zelo osovražena pri starih emigrantih. Mrkun se ne more vživeti
v ameriške razmere, Škulj je bolj prebrisan, a nima toliko energije in vztrajnosti
kakor Mrkun. Krogi. Katoliške akcije in SLS intrigirajo in hujskajo proti njima.
Mrkuna so optožili pri Clevelandskem škofu, češ da pobira denar za druge svrhe
pod krinko cerkve. Vendar je dobil zadoščenje s tem, ker so mu somišljeniki v
Rimu izposlovali, da je prejel ob svojem jubileju telegram od papeža, ki so ga pa
iz nevoščljivosti ameriški cerkveni krogi zadržali. Z Mrkunom in Škuljem je povezan tudi kaplan Laurih24, ki piše politične preglede, katere publicirajo.
Laurih je pripovedoval, da je v Ford Ryley Causas25 naletel na 3 Slovence
nekega Sfiligoja iz Ljubljane, Lavrina iz Štajerske in Orožna iz Ribnice. Vsi trije so
bili stražarji in so dobili od Amerikancev neke posebne naloge. Morali so uničiti
vse dokumente, premeniti vse svoje podatke oz. identiteto ter odpotovati v Heidelberg oz. München na neko radijsko postajo. Dobili so mnogo denarja vnaprej,
za bodoče pa obljubo visokih mesečnih prejemkov.
Laurih je jedini, ki včasih z avtomobilom obletuje in obiskuje po nepreglednih pokrajinah Amerike razpršeno in obupano emigracijo. Od ostalih nihče za
to nima denarja. Le v preteklem letu sta z nekim starim avtomobilom prepotovala vse ZDA in Kanado kaplan Brgzel Nace (bil v Ekvadorju) in bivši trapist p.
Kolednik Ferdinand. Pravzaprav sta se preživljala z beračenjem. Opravila pa nista
ničesar, ker so ljudje še zelo malo dovzetni za politično delovanje. Kolednik se je
nato naselil v Parizu, kjer se preživlja s prevodi, Ergzel pa se je vrnil v Colorado,
kjer so ga izgnali, nato se je zatekel v Mexiko in se hotel ponovno vrniti v Evropo.
Na posredovanje cerkvenih krogov mu je parlament dovolil ponovno naselitev v
ZDA.
Katoliška akcija (slovenska) v ZDA hoče še vnaprej v imenu Rožmana terorizirati slovenske duhovnike, vendar to ne uspeva več. Vsi se iz Rožmanovih direktiv norčujejo, ker po cerkvenem pravu niso več podložni njemu (pač pa cerkvenim predstojnikom teritorija, kjer delujejo).
Kuhar osebno tudi sovraži dr Kreka, zlasti se pritožuje, ker jim je sleherno

24
25

Verjetno kaplan Ivan Lavrih, ki je med drugo svetovno vojno deloval v Dobrepolju.
Verjetno Fort Riley Kansas (United States Army installation - North Central Kansas).
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delovanje z ozirom na podrejenost Free Europe Amerikancem onemogočeno. V
Free Europe deluje tudi Kalan, ki pa nima posebne veljave. Žebot si še vedno prizadeva prodreti v forum, zlasti ker ima za seboj precej duhovnikov, zlasti tistih, ki
že preje niso bili naklonjeni SLS.
Kuhar smatra, da je zmaga Amerike v Evropi sigurna in da Amerikanci v svoji
ekspanzivnosti in gospodarski premoči ne bodo vpoštevali prav nikogar, ker
imajo svoj koncept in svojo logiko za zmago.
O svojih pozivih slovenskim domobrancem v letu 1944 po radiu, da se naj
predajo edinicam NOB, je Kuhar pripovedoval, da so jih naročili Amerikanci in
to od njega enostavno zahtevali. Njemu in Snoju so dovolili, da se smeta vrniti
v Jugoslavijo. Kuhar je preko Snoja poiskušal vplivati na škofa Rožmana, da bi
opustil borbo proti NOB in rešil, kar se je takrat rešiti dalo. Rožman, ki je bil že
predaleč v vodah be-ga26 in okupatorja se tega ni upal izvesti. Ta stvar se pred
emigranti skriva, Kupar pa jo je pričel načrtno razširjati (s pismi itd.) ter namerava
dokončno likvidirati Rožmanov ugled, ker ga drži, da je na ta način kriv smrti in
pobega številnih ljudi, ki bi v nasprotnem primeru lahko ostali na svojih domovih
oz. si rešili življenje. 5.2.52 'Nande'

Zadnji zapis v dosjeju nosi datum 10. september 1955 in oznako II. oddelek
– 1. referat. Pred nami je torej ponovno ekspertiza, ki govori o položaju in vlogi
dr. Kuharja znotraj SLS.
Lojze Kuhar je dovršil gimnazijo in bogoslovje v Celovcu. V tem času je stal na
ekstremno klerikalnih pozicijah in imel v teh krogih dokaj svojih znancev. Tako
ga je Erlich leta 1919 vzel s seboj v Pariz na mirovno konferenco, kjer pa je nato
s kratkimi presledki ostal vse do leta 1930 in študiral. V času bivanja v Franciji je
pogosto potoval tudi v London. Živel in hranil se je večinoma po samostanih, kjer
je pridigal in maševal nunam. V Parizu je študiral obenem tudi na šoli za politične
vede (ecole des Science Politiques), ki jo je uspešno končal. Z manjšim uspehom
je napredoval na Sorboni, kjer je polagal doktorat. Položil je sicer vse izpite, ni pa
predložil doktorske teze, ki se je nanašala na petrolej ter borbo med posameznimi karteli. Izgleda, da v dizertaciji ni bil naklonjen kartelom, ker bi sicer gotovo
dobil pomoč od njih za tisk svojega precej obširnega dela. Kakor so trdili Kuharjevi sošolci delo ravno zaradi pomanjkanja denarnih sredstev ni mogel nikoli dati
tiskati. Ves čas svojega bivanja v Parizu je Kuhar vzdrževal stike z visokim francoskim klerom. Iz Pariza je večkrat potoval v ... kraje, kjer so živeli naši izseljenci.
Nekako leta 1928 je bil Kuhar imenovan za izseljeniškega komisarja. V tem svojstvu je prišel v spor s francoskimi podjetniki, ki so zaposlovali naše delavce. Leta
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Bele garde.
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1930 se je Kuhar vrnil v Ljubljano, toda brez doktorata, čeprav je bil to cilj njegovega pariškega bivanja. Kuhar je ta svoj neuspeh skrival in se včasih izdajal za
doktorja. Tako se je takoj ob prihodu v Ljubljano vpisal v knjigo tujcev kot doktor,
kar je zvedel glavni urednik Slovenca dr. Ahčin in Kuharju s tem grenil življenje. V
Ljubljani je Kuhar, po svojem povratku iz Pariza, delal ves čas v uredništvu Slovenca in to na zunanje-političnem oddelku. S svojim bratom Vorancem je ves čas
vzdrževal najožje stike in to je bil tudi razlog (vsaj eden izmed njih), da je moral
zapustiti mesto izseljeniškega komisarja v Parizu. Poznano je bilo, da so vsi štirje
bratje Kuharji bili ves čas ozko povezani med seboj in si po potrebi tudi pomagali.
Dolg, ki je bil na Prežihovini v posojilnici v Prevaljah, je Lojze Kuhar prevzel nase
in ga odplačeval Zato je bila domača hiša njegova last, toda na posestvu je gospodaril njegov brat, ki je bil priženjen na drugem posestvu.
Lojze Kuhar in Korošec nista bila prijatelja. Nekaj je intrigiral proti Kuharju Ahčin, nekaj pa se ga je skušal kot konkurenta otresti tudi Korošec sam. Ko
je prišel leta 1927 Kuhar na počitnice v domovino sta se srečala s Korošcem na
nekem študentovskem sestanku na gori Oljki na Štajerskem. Spala sta v skupni
sobi, toda Korošec s Kuharjem ni spregovoril vso noč niti besede.
V Ljubljani je Kuhar preživel skoraj ves čas v prostorih uredništva Slovenca, kjer je mnogo delal. Družil se je v glavnem z dr. Fabijanom in Francetom
Gabrovškom, ravnateljem zadružne zveze ter z njimi na privatnih stanovanjih
igral tarok. Kuhar se je v bivši Jugoslaviji pripravljal za politično kariero. Tako se
je pripravljal kot kandidat za poslanca ob priliki Jevtičevih volitev 1935 leta, toda
v nesigurnosti ali bo ali ne bo izvoljen je raje stopil v ozadje, dasi se je pogajal z
Ivanom Pucljem za mandat v okraju Dravograd. Predvsem je računal na veliki
kredit, ki ga je imel v Mežiški dolini in pa na podporo svojega brata Lovra, ki je bil
pri ljudeh zelo popularen. Tudi ob Stojadinovičevih volitvah 1938 leta se je Kuhar
pojavil prvotno kot kandidat, umaknil pa se je iz istih razlogov kot leta 1935.
Odhod Kuharja v inozemstvo je bil sklenjen na seji JRZ27 oz. SLS. Za Kuharja je
govorilo njegovo znanje jezikov in postavka, da dobro pozna koroško vprašanje.
Podporo je dobil tudi zaradi tega, ker je Korošec kot njegov konkurent umrl,
podporo Kulovca pa je ves čas imel. S svojimi govori po londonskem radiu pa
je Kuhar vse razočaral. Videlo se je, da se je popolnoma predal londonski protiljudski emigrantski kliki. To je bilo ponovno potrdilo, da si želi kariere. Zato se
tudi njegova prelevitev leta 1943, ko je začel propagirati in zagovarjati partizane,
nikomur ni zdela iskrena. Bilo je vse preračunano na politično kariero, istočasno
pa na miniranje OF in enotnosti slovenskega naroda. Zato tudi ni kot prvi prišel v
domovino, pač pa je kot prehodnico poslal bivšega ministra Franca Snoja.
V času okupacije je Kuhar vzdrževal stike z Marko Kranjcem in Milošem
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Staretom, s katerim je celo korespondiral. Iz pisma, ki ga je poslal Staretu leta
1943 s podpisom 'Tvoj sosed', je razvidno: 'Nakazal je, da je položaj za Slovence
pri Angležih ugoden, da pa ga onemogočajo domače razprtije, posebno še, ker
partizani porabijo vsako priliko, da do podrobnosti poročajo v London'.
Po letu 1945 je Lojze Kuhar nekaj časa ostal še v Londonu in vzdrževal stike
z Miho Krekom, s katerim sta nato ves čas – do danes, intimno sodelovala. Kuhar
je v tem času hotel položiti doktorat, da bi si zasigural bodočnost z eventuelno
možnostjo opravljanja profesure. (V tej zvezi je celo vzpostavil stik z ljubljanskim
univ.28 profesorjem dr. Ivanom Tomšičem in ga prosil za nabavo nekih knjig, ki bi
mu bile potrebne za dokončanje oz. položitev doktorata).
Poznano je tudi njegovo aktivno delo v emigraciji Tako je bil na newyorškem
strankinem zboru 14. marca 1953 izvoljen za zastopnika v krščansko demokratsko zvezo. V predsedstvu te emigrantske organizacije sta bila Miha Krek in
Lojze Kuhar. Ves čas svojega bivanja v inozemstvu je vzdrževal stike s svojimi
brati: Prežihovim Vorancem in Avgustom Kuharjem, ki je prva leta po osvoboditvi in v času okupacije služboval v Železarni Jesenice (sumi se ga sodelovanja z
GSP), danes pa je referent za higijensko-tehnično zaščito v železarni Ravne na
Koroškem. Preko brata Avgusta se je tudi razširila govorica, da se Lojze Kuhar v
emigraciji ne počuti dobro in da si želi povratka. V tej smeri je tudi Voranc deloval
in pripravil teren za njegovo vrnitev. Lojze Kuhar vzdržuje pismene zveze tudi s
svojimi znanci in so nam poznane sledeče zveze: Slavic Jože iz Slovenj Gradca,
Haber Tinka iz Prevalj, na katero se je obrnil s prošnjo, da o zvezah z njim ne
govori, Sirc Franšiška iz Kranja, ki pozna Kuharja še iz časa bivše Jugoslavije, ko je
s Kuharjem potovala v Francijo in tam tri mesece živel skupno... Dopisuje si tudi
s kaplanom Lodrantom iz Trbovelj, ki je doma iz Prevalj. Ugotovljena je tudi pismena zveza Lojza Kuharja z družino Ferk v Ravnah na Koroškem. Znani so si še iz
časa bivše Jugoslavije. Ferk – starejši je namreč šolski upravitelj in aktiven klerikalec. Ta družina je tudi v stalnih stikih z Avgustom Kuharjem, ki jih često obiskuje....
Smrt fašizmu – svobodo narodu!
Roter Rado

Iz gornjih podatkov lahko vidimo, kako pozorno so spremljali politično
emigracijo, zlasti njene stike s starimi prijatelji, sodelavci in sorodniki. Pri navajanju bratovega domnevnega sodelovanja z gestapom imamo tipičen primer
šablonskega ocenjevanja, ki je bilo ob pomanjkanju dokazov najbolj obremenjujoče.
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***
Večina zapisov v dosjeju je v srbohrvaščini. Očitno so jih pridobili iz zveznih
organov UDBE. Ne bomo jih podajali v celoti, temveč bomo nanizali le nekaj
zanimivejših trditev, misli oz. opažanj.
Zapis z oznako Silvo in z datumom 1. 2. 1952 poroča, da je bil A. Kuhar v
Londonu, kamor je prišel na konferenco gibanja za združeno Evropo. Kuhar je
predaval o delu in organizaciji "National Comittee for a Free Europe". 29. januarja se je vrnil v New York.
"Razgovor s Kuhar Alojzom" 21. avgusta 1952 je podpisan "Nina-Momo".
V prvem delu govori o politiki zaveznikov glede Jugoslavije. Kuhar naj bi izjavil, da mu je postalo jasno, da imajo "Amerikanci" povsem določeno politiko v
zvezi z Jugoslavijo in da emigracijo uporabljajo samo kot pomožno sredstvo in
nikakor ne kot pomembnega sodelavca. Vsa dejavnost naj bi se osredotočila
na režim in osebe v državi, počasi pa naj bi se z argumenti opozorilo na stvari,
ki naj bi bile po mnenju zaveznikov slabe. Poudarek naj bi bil na svetovanju in
ne na postavljanju pogojev. Kuhar naj bi povedal, da je že tedaj veliko število
strokovnjakov v imenu Združenih narodov proučevalo, kakšne spremembe bi
bilo treba sprejeti v jugoslovanskem gospodarstvu. Kuhar naj bi menil, da bi
bilo glede na veliko borbo med komunističnim in kapitalističnim blokom za
KPJ29 najbolje, da se drži v sredini in tako obdrži, čeprav morda na škodo nekaterih programov in idej stranke. V drugem delu poročila je omenjeno tržaško
vprašanje. Kuhar naj bi bil prepričan, da bo vprašanje Trsta kmalu rešeno, in je
poudaril, da so vsi napori Slovencev ostali brez uspeha, ker je vpliv Italije zelo
močan – ne le kot zavezniške države, temveč tudi v Ameriki. Prav tako naj ne
bi bil zanemarljiv tudi vpliv Vatikana, kar naj bi oslabilo upravičene želje Jugoslovanov.
Zanimivo je tudi poročilo istega poročevalca skoraj pol leta kasneje, točneje
13. januarja 1953, z naslovom "Razgovor z Alojzom Kuhar" in podnaslovom "O
prekinitvi diplomatskih odnosov z Vatikanom". V zvezi s sporom z Vatikanom
naj bi Kuhar izjavil, da Katoliška cerkev ne bo nikoli odprto priznala napak Stepinca, ker zavzema visok položaj. Javnost naj bi o teh napakah le malo vedela.
Zato naj bi bil splošen vtis, da se obtožuje visoka osebnost Katoliške cerkve,
"mase" pa naj ne bi nikoli razumele, da so obtožbe upravičene. Kuhar naj bi še
povedal, da ve, da se v Sloveniji velik del duhovnikov ne strinja s stališčem Vatikana glede Stepinca. Kuhar naj bi kot katolik in duhovnik menil, da bi bilo za
Katoliško cerkev koristneje, če bi Stepinca po izpustitvi iz zapora potegnila iz
Jugoslavije in imenovala za škofa ali kardinala koga drugega. Dodal pa naj bi še,
da je Stepinčev primer močno orožje Cerkvi in politikom. Prepričan naj bi bil,

29

Komunistično partijo Jugoslavije.
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Dokument iz dosjeja dr. Alojzija Kuharja, str. 52 (Arhiv Republike Slovenije)

da politika Vatikana in Italijanov sledi inštrukcijam zaveznikov.
V drugi polovici leta (13. oktobra 1953) je isti sodelavec (Nina-Momo)
posredoval informacije v zvezi z Narodnim odborom za svobodno Evropo.
Odbor naj bi se odločil, da usmeri delo predvsem v povezavi z nastajajočo
Evropsko unijo in se reorganizira. Zavzel naj bi stališče, da tudi srednjeevropske
države, ki so pod sovjetsko kontrolo, lahko pričakujejo osvoboditev od "Evropske federacije". Prav zaradi tega razloga bi bilo treba politiko emigracije osredotočiti na ustanovitev srednjeevropske federacije, ki bo vstopila v Evropsko
federacijo. Po Kuharjevih informacijah naj bi bila v reorganiziranem odboru
zastopana tudi Jugoslavija.
Osebnemu dosjeju sta priložena zajeten "fotostil" poizvedb graške izpostave nemške varnostno-obveščevalne službe (Sicherheitsdienst des Reichsführers-SS) in v nemščini napisana izjava glavnega odbora slovenskega Narodnega odbora,30 napisana v Ljubljani 20. oktobra 1944.31
Dokument, ki se nanaša na načrte, kako naj bi zahodni zavezniki vdrli v
Istro in preprečili zmago komunistov ter pripomogli k samostojni slovenski
državi, ne sodi v kontekst tega gradiva in ni jasno, kako je zašel vanj.
Podali smo le nekaj najbolj značilnih poročil in nekoliko bolj urejenih
vesti. Poročila so v glavnem nesistematična, nepreverjena, saj si dostikrat celo
30
31

DER HAUPTAUSSCHUSS DES SLOWENISCHEN NATIONALKOMITEE IN LJUBLJANA.
Memorandum über des Schiksal des slovenischen Volkes und dessen Befreiung durch Aufstellung
enes freien Staates Slowenien.
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nasprotujejo. Pogosto so tudi nerazumljiva in velikokrat je povsem razvidno, da
jih tudi sodelavci obveščevalne službe niso razumeli. Zvezna UDBA slovenski
emigraciji ni namenjala velike pozornosti in si je bila na jasnem, da v mednarodnih krogih ne igra pomembne vloge. Kljub temu pa nam ti raznovrstni zapisi
povedo marsikaj o času in življenju v njem. Na emigrante poročanja niso imela
posebnega vpliva, so pa imeli težave v domovini tisti, s katerimi so imeli emigranti posredne ali neposredne stike.

Jelka Melik
ALOJZIJ KUHAR IN THE EYES OF SLOVENIAN AND YUGOSLAV
INTELLIGENCE SERVICES

SUMMARY
Alojzij Kuhar (1895–1958) was a priest, journalist, and politician. He gained
respectable positions in various international associations related to the Cold
War. Yugoslav and Slovene authorities were interested in him because of his
international activity; in the period between the two world wars, he served as
an informal Minister for foreign affairs of the Slovenian People's Party – the
leading Slovenian political party of that time, and as one of the leading Slovene
political emigrants. He received additional attention for being the brother of
one of the leading Slovenian communists, the renowned Slovene writer Prežihov Voranc. The Catholic camp considered him the central expert on foreign
policy issues. At the beginning of the Second World War, the main committee of
the Slovene People's Party appointed him as the Party's representative abroad.
He lived in London until 1950, and after that in New York.
The Yugoslav intelligence service carefully monitored prominent political
emigrants; therefore it is not surprising that Alojzij Kuhar also had his own personal file, in which both the federal and Slovene records of the Yugoslav secret
police can be found. The Yugoslav intelligence service was interested in the
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"Yugoslav" activities of Slovenian emigrants, their bonding with immigrants of
other Yugoslav nations, and their international activity. The Slovenian branch
of the Yugoslav intelligence service monitored the emigrants whose political
orientation was in accordance with the guidelines and ideas of the former Slovene People's Party (SLS). The reports were mainly non-systematic and often
even contradicted one another, but still tell a lot about life in that time.
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UDK 75.052(497.4Sevnica)"15/16"
7.034(497.4)"15/16"
1.01 Izvirni znanstveni članek

Poslikava Lutrovske kleti v Sevnici:
grafične predloge in poreklo
neznanega slikarja
Gašper Cerkovnik
Dr., asistent z doktoratom
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za umetnostno zgodovino
Aškerčeva 2, SI – 1000 Ljubljana
e-pošta: Gasper.Cerkovnik@ff.uni-lj.si

Izvleček:

Zaradi pomanjkanja pisnih virov in relativno slabe ohranjenosti poslikave
v Lutrovski kleti v Sevnici se je v strokovni literaturi pojavilo več različnih
in pogosto enako prepričljivih tez o času nastanka in poreklu umetnika.
Članek predstavlja prvič objavljene grafične predloge za stropno poslikavo
s Poslednjo sodbo in stensko poslikavo Čaščenja pastirjev. Vse tri predloge
so delo nizozemskega umetnika Jana Sadelerja I. po različnih slikarskih
predlogah: Poslednja sodba po izgubljeni sliki Christopha Schwarza, prva
grafika s Čaščenjem pastirjev verjetno tudi po izgubljeni münchenski predlogi,
druga pa po sliki Jacopa Bassana. Slednja grafika je datirana z letnico 1599, kar
nam omogoča natančnejše datiranje poslikave. Uporaba severnih grafičnih
predlog kaže tudi na severno poreklo neznanega slikarja, ki je morebiti deloval
predvsem na Štajerskem in ni imel neposrednih stikov z italijansko umetnostjo.

Ključne besede:

Sevnica, Lutrovska klet, slikarstvo, renesansa, grafične predloge, Cristoph
Schwarz, Jan Sadeler I.

Studia Historica Slovenica
Časopis za humanistične in družboslovne študije
Maribor, letnik 14 (2014), št. 2–3, str. 625–646, 42 cit., 10 slik
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški)
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Uvod
Poslikavo t. i. Lutrovske kleti na pobočju grajskega hriba v Sevnici vsekakor
sodi med zanimivejše in pomembnejše slovenske slikarske spomenike. Čeprav
poslikave, ki krasijo oltarni del kapele v na zunaj dokaj skromnem poslopju,
nikoli niso bile prebeljene, jih je slovenska umetnostnozgodovinska stroka
"odkrila" šele po drugi svetovni vojni (slika 1, 2).1 Pozornosti so bile sicer deležne predvsem zaradi protestantskih vsebinskih poudarkov, kljub relativno slabi
ohranjenosti barvnih plasti pa sta še vedno opazna tudi njihova visoka kakovost in naslon na pomembne renesančne zglede. Temu primerno so jim posvečali pozornost številni pomembni starejši slovenski umetnostni zgodovinarji:
France Stelè, Ksenija Rozman, Ivan Komelj in Emilijan Cevc. Omenjena slaba
ohranjenost – pred kratkim je potekal tretji večji restavratorski poseg v zadnjih
stotih letih – ter pomanjkanje arhivskih virov sta privedli do dokaj različnih
interpretacij glede časa nastanka in porekla neznanega slikarja. Nekaj novih
izhodišč pa ponujajo grafične predloge, predstavljene v tej študiji.

Zgodovina raziskav
Kljub relativno pozni opredelitvi in umestitvi poslikav Lutrovske kleti s strani
slovenskih umetnostnih zgodovinarjev so bile poslikave seveda znane že veliko
prej. Na opozorilo Jožefa Dernjaka, skriptorja v knjižnici dunajske Akademije
upodabljajočih umetnosti, je Sevnico in Lutrovsko klet, že takrat največjo krajevno znamenitost, leta 1878 obiskal Arnold von Luschin-Ebengreuth in nekaj
let za tem svoje izkušnje tudi objavil.2 Temeljito je predstavil tudi starejše objave
o Lutrovski kleti, med katerimi je bila najobsežnejša objava popotnega dnevnika Ignaza Kollmanna, ki je izhajal v štajerskih časopisih leta 1811.3 Kollmann
omenja poslikave kot dobro ohranjene, pripisuje jih celo Cimabuju ali Pordenonu, Luschin-Ebengreutha pa je pritegnilo predvsem lokalno izročilo o funk-

1

2

3

Med prvimi umetnostnimi zgodovinarji je poslikave raziskal France Stelè in svoje ugotovitve objavil
leta 1952: France Stelè, "Vloga reformacije v naši umetnostni zgodovini," v: Drugi Trubarjev zbornik: Ob štiristoletnici slovenske knjige, ur. Mirko Rupel (Ljubljana, 1952), 119–150, posebno 141–142,
144–146 (dalje: Stelè, "Vloga reformacije"). Že v začetku 20. stoletja so bile sicer na željo takratne
lastnice gradu restavrirane. Dunajski akademski slikar in restavrator Ludwig Freiheit je poročal o
posegih tudi Centralni komisiji na Dunaju, gl.: Simona Menoni, "Odsevi luteranske verske miselnosti
v poslikavi Lutrovske kleti pri gradu Sevnica," v: Grad Sevnica, ur. Oskar Zoran Zelič (Sevnica, 2011),
303–321, posebno 310–311, 320 (dalje: Menoni, "Odsevi luteranske verske miselnosti").
Arnold von Luschin-Ebengreuth, "Der sogenannte lutherische Keller in Oberlichtenwald,"Mittheilungen
der k.k. Central-Commission zur Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmale n.
v. 8 (1882): 89–94, posebno 89 (dalje: Luschin-Ebengreuth, lutherische Keller).
Luschin-Ebengreuth, lutherische Keller, 89–90.
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Pogled v t. i. Lutrovsko klet v Sevnici po zadnjih konservatorsko-restavratorskih posegih (ZVKDS
Restavratorski center, foto: Tine Benedik)

ciji kapele. Prvotno naj bi namreč bila katoliška, v času reformacije nato spremenjena v protestantsko molilnico, zaradi te skrunitve pa je bila nato primerna
samo še za vinsko klet. Freske leta 1878 niso bile več tako dobro ohranjene,
Luschin-Ebengreuth pa je imel na voljo še risbe, ki jih je verjetno naredil Kollmann in jih hrani graški arhiv.4 Na podlagi tega je pravilno opisal ikonografski
program, delno pa mu je uspelo prepisati tudi napis, ki je nekdaj obkrožal Poslednjo sodbo. Po njegovih raziskavah sama arhitektura glede na značilnosti ne bi
mogla nastati pred 2. polovico 16. stoletja, naročnik naj bi bil Inocenc Moscon,
pri freskah pa je predlagal italijanskega umetnika.5 Zaradi povezave z Mosconom, ki je grad prevzel leta 1595 in je bil glede na Luschin-Ebengreuthu dostopne dokumente katolik, je označil poimenovanje Lutrovska klet kot napačno,
kar naj bi dokazovala tudi za protestante netipično razkošna poslikava. Kapela
je po njegovem mnenju nastala kot grobna kapela družine Moscon, od šele leta
1875 uničene grobnice pa je Luschin-Ebengreuth v Sevnici še videl nagrobno
ploščo Inocenca Moscona in njegove soproge Ane, rojene Aichelburg, preden

4
5

Prav tam, 90, op. 1; to gradivo še ni bilo raziskano.
Prav tam, 91, 92, op. 2.
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Pogled v oltarni prostor pred drugim restavratorskim posegom leta 1972 z dobro vidnimi poškodbami
(INDOK center MIZKŠ)

je bila ta prepeljana v novo družinsko grobnico na gradu Pišece.6 Glede na predelavo gradu leta 1597 in napis na nagrobni plošči, ki označuje Moscona kot
svetovalca nadvojvodi Ferdinandu, kar je bil od leta 1596 do smrti leta 1617,
je bila grobnica tako verjetno urejena v zadnjih letih 16. stoletja, arhitektura pa
je bila takrat samo prilagojena že obstoječi stavbi. Kasnejši lastniki do grobnice
verjetno niso imeli posebnega odnosa in so prostor izkoristili za vinsko klet, kar
pa se je glede na grafit s sakralno vsebino zgodilo šele po letu 1683.7
V tej smeri so se nadaljevale tudi raziskave po drugi svetovni vojni. France Stelè je v svoji prvi analizi dokaj nejasen, povzema pa predvsem izsledke
Luschin-Ebengreutha in nastanek arhitekture ter poslikave umešča v zadnja
desetletja 16. stoletja oz. okrog leta 1600.8Stelè kljub okvirni časovni umestitvi
v čas Inocenca Moscona, ki je bil po njegovem mnenju zagotovo katolik, ne
zavrača protestantske funkcije kapele, pri čemer opozarja predvsem na poslikavo: sama oblika prostora, razvrstitev in vsebina poslikav naj bi kljub naslonu
6
7
8

Prav tam, 93, op. 4.
Prav tam, 94.
Stelè, "Vloga reformacije", 141–142 (arhitektura), 144–146 (slikarstvo), datacija na 142.
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na katoliško izročilo namreč zrcalila luteransko miselnost, v naslikanem cvetu
delilnega loka pa je prepoznal celo t. i. Lutrovo pečatno rozeto. Predlagal je, da
je kapela s poslikavo nastala še pred Mosconovim nakupom gradu leta 1595,
protestantski poudarki pa so bili dovolj blagi, da je lahko novi katoliški lastnik
brez večjih posegov molilnico predelal v svojo grobnico. Kasneje je datacijo
premaknil občutno bolj nazaj, okrog leta 1580 – najbrž predvsem zaradi vsebinskih protestantskih poudarkov.9 Emilijan Cevc je v svoji študiji o likovni
umetnosti slovenske reformacije upošteval nove dokumente in poslikavo datiral okrog leta 1610. Utemeljil jo je z Mosconovo prošnjo iz leta 1609 za predelavo kapele v družinsko grobnico, vendar pa naj bi bil baron kljub svoji povezavi s
protireformacijskim vladarjem prikrit protestant, kar bi razložilo protestantske
poudarke.10
Pomembno sta v zadnjih letih k tej temi prispevali raziskovalki mlajše
generacije Daša Pahor in Simona Menoni. Daša Pahor se je sicer posvetila predvsem arhitekturi in glede na zgodovinske okoliščine in primerjave s podobnimi
protestantskimi molilnicami njen nastanek omejila na začetek 90. let 16. stoletja, ko je imel sevniško posestvo v najemu protestant, baron Janez Khisl. Pri
poslikavi se je zaradi slogovne neenotnosti naslonila na tezo o dveh fazah, ki
jo je v začetku 20. stoletja predlagal dunajski slikar in restavrator Ludwig Freiheit.11 Glede na njene raziskave so v prvi fazi bržkone poslikali predvsem stene
z nišami, verjetno že ob zaključku gradbenih del pred sredo 90. let, drugo pa je
povezala z že omenjenim zgodovinskim podatkom iz leta 1609, glede na napis
z letnico na Poslednji sodbi pa bi celotna poslikava lahko bila zaključena leta
1619.12 Približno tako interpretira nastanek poslikav tudi Simona Menoni, ki
se je posvetila predvsem njihovi protestantski ikonografski zasnovi in ravno
na podlagi tega podvomi, da bi lahko glede na vedno bolj zaostrene verske in
politične razmere na Štajerskem nastale po letu 1610.13 Zadnji konservatorski

9

10

11

12

13

France Stelè, "Slikarstvo v Sloveniji v XVI. in XVII. stoletju,"Zbornik za umetnostno zgodovino n. v. 7
(1965): 205–230, posebno 207–208 (dalje: Stelè, "Slikarstvo v Sloveniji").
Emilijan Cevc, "Reformacija na Slovenskem in likovna umetnost," v: III. Trubarjev zbornik : prispevki
z mednarodnega znanstvenega simpozija Reformacija na Slovenskem, Ljubljana, 9.–13. november
1987. Ob štiristoletnici smrti Primoža Trubarja, ur. Franc Jakopin, Marko Kerševan in Jože Pogačnik
(Ljubljana, 1996): 121–138, posebno 131 (dalje: Cevc, "Reformacija na Slovenskem").
Daša Pahor, "Lutrovska klet pri gradu Sevnica – zgodovinski okvir in arhitektura," v: Grad Sevnica,
ur. Oskar Zoran Zelič (Sevnica, 2011): 285–301 (dalje: Pahor, "Lutrovska klet"). Restavratorski poseg
Ludwiga Freiheita in njegova poročila dunajski Centralni komisiji je podrobneje predstavila Menoni,
"Odsevi luteranske verske miselnosti", 310 in sledeče.
Tako Daši Pahor kot Simoni Menoni se sam napis sicer zdi problematičen: Menoni, "Odsevi luteranske
verske miselnosti", 318, op. 20;Pahor, "Lutrovska klet", 297, op. 21.
Menoni, "Odsevi luteranske verske miselnosti", 318–319.

629

G. Cerkovnik: Poslikava Lutrovske kleti v Sevnici ...

poseg iz let 2010 in 2011 teze o dveh fazah ne potrjuje.14 Poslikava je sicer od
predzadnje obnove, ki je potekala med letoma 1964 in 1973, utrpela precejšnjo
škodo, ki je poleg neprimerne zaščite pred vlago in škodljivih hlapov v času
uporabe kleti za skladiščenje vina posledica že v izhodišču neprimerne slikarske tehnike: neznani slikar je namreč uporabil zelo občutljivo tehniko mastne
oz. polmastne tempere.15 Raziskave Ajde Mladenovič, ki je vodila zadnji konservatorko-restavratorski poseg, niso pokazale tehnične in slogovne razlike med
stenskim in stropnim delom. Pri določanju različnih faz pa moramo pri tako
veliki poslikavi seveda vzeti v zakup tudi možnost sodelovanja bolj ali manj
spretnih pomočnikov, kar bi teoretično dopuščalo izvedbo večine poslikave
takoj po dokončanju stavbe in pred zamenjavo lastništva oz. pred nastopom
izrazito protireformacijskega nadvojvode Ferdinanda III. (bodoči cesar Ferdinand II.) leta 1595.
Glede na predstavljene okoliščine je razumljivo nejasna tudi določitev
porekla mojstra in njegove domnevne delavnice. Stelè je leta 1952 opozoril
na po eni strani močne odmeve Michelangelove smeri, posebno v kontrapostnih figurah in golih figurah na Poslednji sodbi, na drugi pa na tipične severno
renesančno oblikovane ornamente, ki naj bi bili značilni predvsem za zadnji
dve desetletji 16. stoletja.16 Temu je načeloma ostal zvest tudi pri opredelitvi
poslikave Lutrovske kleti dobro desetletje kasneje, ko je kot avtorja predlagal
italijansko izšolanega umetnika, ki je prej kot iz Gradca prišel s Koroške.17 Steletove ugotovitve je v svoji disertaciji povzela Ksenija Rozman, je pa nekoliko
bolj natančno identificirala odvisnost posameznih figur od vzorcev italijanske
renesanse: na Rafaela se naslanja figura Boga očeta, po Michelangelu so sedeče
figure in Vstajenje od mrtvih, po Tizianu pa Janez Krstnik.18 Te ugotovitve je
povzel tudi Ivan Komelj, nastanek poslikav ob koncu 16. stoletja pa je utemeljil še z nošo domnevnega portreta naročnika v eni od južnih niš, saj naj bi se
taka oblačila pojavila šele v 70. letih 16. stoletja.19 Steletove ugotovitve je najprej

14

15

16
17
18

19

Za podatke o prejšnjih posegih in zadnjem posegu se najlepše zahvaljujem restavratorki in umetnostni zgodovinarki Ajdi Mladenovič, ki je projekt vodila (glej tudi: Ajda Mladenovič, Problematika spomenika Lutrovska klet v Sevnici in njegovo reševanje: Konservatorsko-restavratorski posegi na stenskih
poslikavah in arhitekturna sanacija (Ljubljana, 2010) (Naloga za strokovni izpit na konservatorsko-restavratorskem področju, tipkopis)).
Da je bila uporabljena ta tehnika že v izhodišču in ni posledica neprimernih kasnejših restavriranj, so
podrobnejše raziskave pokazale šele ob koncu predzadnje obnove; Miha Pirnat, "Tehnike stenskega
slikarstva na Slovenskem,"Varstvo spomenikov 16 (1972): 51–56,posebno 54.
Stelè, "Vloga reformacije", 146.
Stelè, "Slikarstvo v Sloveniji", 208.
Ksenija Rozman, Stensko slikarstvo od 15. do srede 17. stoletja na Slovenskem: Problem prostora
(Ljubljana, 1964) (doktorska disertacija, Univerza v Ljubljani, tipkopis), 59–60.
Ivan Komelj, Sevniški grad in Lutrovska klet (Ljubljana, 1967), 16.
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sprejel tudi Emilijan Cevc, vendar je kasneje svoje mnenje spremenil.20 Opustil
je nakazano možnost severnega posredništva italijanskih elementov ter mojstra iskal v sočasnem furlanskem slikarstvu. Prizor Rojstva je Cevc povezal s freskami Pellegrina da S. Daniele v cerkvi sv. Antona Puščavnika v S. Daniele del
Friuli, posebno močne slogovne sorodnosti s slikarjem Pomponiom Amaltejem pa so ga privedle do sklepa, da je bil neznani slikar kljub uporabi nekaterih
severnjaških predlog najverjetneje pripadnik starejše furlanske slikarske generacije.21 Simona Menoni, ki se je vprašanju slogovnih izhodišč in poreklu umetnika bolj natančno posvetila v svoji doktorski disertaciji, se je vrnila k Steletovi
interpretaciji.22 Neznani slikar je bil glede na severnjaško oblikovanje okrasja in
noše devic verjetno severnega in ne italijanskega porekla, italijansko slikarstvo
prve polovice 16. stoletja pa je verjetno poznal preko šolanja v Italiji in kasnejših grafičnih predlog.23

Sadelerjev bakrorez Poslednje sodbe po izgubljeni sliki Christopha
Schwarza
Med naštetimi raziskovalci je do sedaj samo Emilijan Cevc predlagal konkretne zglede in vzore, ki so služili slikarju Lutrovske kleti, med temi pa omenja
tudi grafične predloge. Posebno zanimiva je njegova dokaj bežna omemba,
da je Poslednja sodba "posnetek – seveda s posredovanjem grafike – Zadnje
sodbe münchenskega slikarja Christopha Schwarza (1548–92)", v nadaljevanju pa pravi, da gre za münchensko Zadnjo sodbo.24 Iz navedenega žal ni povsem jasno, katero Schwarzovo upodobitev tega motiva je imel v mislih in če
je znan kak konkreten grafični posnetek, ti skopi podatki pa v resnici ustrezajo grafični predlogi, ki jo je uporabil slikar Lutrovske kleti. Glavni elementi in
številni detajli Poslednje sodbe v Lutrovski kleti namreč natančno posnemajo
bakrorez, ki ga je izdelal bakrorezec Jan Sadeler I. po kompoziciji Christopha
Schwarza (Bartsch 70.224) (sl. 3, 4, 5). Pri tem je slikarju zelo ustrezala ovalna
oblika bakroreza, ki jo je lahko uspešno prenesel na kupolasti obok oltarnega
prostora Lutrovske kleti in povzel celo napisni trak, ki obkroža kompozicijo.

20

21
22

23
24

Emilijan Cevc, Slovenska umetnost (Ljubljana, 1966), 76–77; Cevc, "Reformacija na Slovenskem",
130–133.
Cevc, "Reformacija na Slovenskem", 133.
Simona Menoni, Stensko slikarstvo na slovenskem Štajerskem v 16. stoletju (Ljubljana, 2009) (doktorska disertacija, Univerza v Ljubljani, tipkopis), 107–110, 165–166; Simona Menoni, Stensko slikarstvo
na slovenskem Štajerskem v 16. stoletju. Katalog spomenikov (Ljubljana, 2009) (doktorska disertacija,
Univerza v Ljubljani, tipkopis), 119–125 (dalje: Menoni, Stensko slikarstvo).
Menoni, Stensko slikarstvo, 109, 166; Menoni, "Odsevi luteranske verske miselnosti", 316–317.
Cevc, "Reformacija na Slovenskem", 133.
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Jan Sadeler I. po Christophu Schwartzu, Poslednja sodba, bakrorez (Isabelle de Ramaix, The Illustrated
Bartsch : 70. Part 1 (Supplement) : Johanes Sadeler I (New York, 1999), kat. 70.224)

Napis je danes skoraj povsem izginil, na podlagi prepisa Luschin-Ebengreutha
pa je jasno, da je bil prepisan po grafični predlogi in ni sporočal podatkov o
okoliščinah nastanka poslikave.25 Najbolj zvesto sta po bakrorezu povzeta
angela v nenavadni elipsasti glorioli, ki z mečem odrejata zasluženo mesto od
smrti vstalim ljudem. Gole človeške figure pošiljata na levo – torej na Kristuso-

25

Luschin-Ebengreuth, lutherische Keller, 91. Že takrat delno poškodovani napis je prepisal kot: "…
OLI VoLVMI…..NDA Ex QV ECIAM TVMVLIS MANES?'FAToQ CVBANT?....F…TRA CTES LETI STAMVS
NR! [?] DN PLEBo TRIBVNAL FACTA CVM RERVM IVDEx PIA & IMPIA". Ob primerjavi z napisom
na Sadelerjevi grafiki je jasno, da gre za isto besedilo, na grafiki pa je dopisan tudi vir: "Liber Sibjll:
orac / VIII", gre za verze iz osme knjige t. i. Oracula Sibyllina: "TEMPLA POLI VOLVENS TERRAI
VISCERA PANDAM. EXQVE CIAM TVMVLIS MANES, FATOQ SVBACTO ET FRACTIS LETHI STIMVLIS
CONPLEBO TRIBVNAL, FACTAQ CVNCTORVM IVDEX PIA ET IMPIA CERNAM" (prepis z grafičnega
lista).
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Lutrovska klet, Poslednja sodba, kupolni del (ZVKDS Restavratorski center, foto: Tine Benedik)

vo desno –, kjer se dvigajo med oblake, in na desno, kjer jih pričakujejo peklenske muke. Kristus Sodnik sedi nad tem prizorom na mavrici, na njegovi desni
in levi pa so razvrščeni svetniki z Devico Marijo in sv. Janezom Krstnikom na
čelu. Na bakrorezu je skupina s Kristusom v zgornjem delu kompozicije, nad
njo pa se dvigajo še angeli z orodji mučeništva. Zaradi oblike prostora in oboka
kapele slikar Lutrovske kleti v tem delu ni mogel tako natančno slediti predlogi
– oltarni prostor je od prostora za vernike namreč ločen z oprogo, ki poteka
nekoliko nad sredino kupolastega oboka. To težavo je slikar razrešil tako, da je
del kompozicije z angeli predelal v samostojni pas, ki ga je prestavil v stropno
oprogo takoj za delilnim lokom. Skupini angelov je postavil ob središčni motiv
oblakov, v katerih so še vidne angelske glavice.
Za razumevanje časa in okolja, v katerem je poslikava nastala, pa so zelo
zanimive okoliščine nastanka Schwarzove kompozicije. Te nam sporočajo še
drugi napisi na grafiki, ki so umeščeni v samo Poslednjo sodbo. Christoph Schwarz (tudi Schwartz; München 1548–1592) je bil münchenski slikar, ki je po
zaključenem šolanju več let preživel v Benetkah, po vrnitvi pa postal mestni
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Lutrovska klet, Poslednja sodba, angelska oproga (ZVKDS Restavratorski center, foto: Tine Benedik)

in kasneje dvorni slikar v Münchnu.26 Kompozicija Poslednje sodbe je verjetno
nastala – čas nastanka slike in bakroreza na grafiki namreč ni naveden – ravno
v času, ko je bil dvorni slikar, saj je bila glede na napis na Sadelerjevemu bakrorezu naročnica Renata Lotarinška, soproga vojvode Viljema V. Bavarskega. Slika
je bila verjetno namenjena zasebnemu oratoriju vladarice v münchenski rezidenci, kjer je bila domnevno v požaru leta 1729 tudi uničena.27 Pri določanju
časa nastanka slike in grafike pa si vseeno lahko pomagamo še z nekaterimi
drugimi podatki. Za določitev spodnje časovne meje je ključna risba v grafični
zbirki Staatsgalerie v Stuttgartu.28 Risba je namreč prepričljivo pripisana Schwarzu, kljub pokončnemu kvadratnemu formatu in nekaterim drugim spremembam (figure so oblečene) pa je očitno kompozicijsko in pri oblikovanju
posameznih figur v tesni zvezi z bakrorezom. Zato je bila že kmalu po odkritju
prepoznana kot osnutek za izgubljeno sliko. To domnevo potrjuje tudi za Schwarza nenavadno skrbna izdelava lavirane risbe, ki jo lahko razložimo z njeno
26

27

28

R. A. Peltzer, "Schwarz (Schwartz), Christoph," v: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler 33
(Leipzig, 1936), 358–361; Heinrich Geissler, Christoph Schwarz: ca. 1548–1592 (brez navedbe
kraja, 1960) (doktorska disertacija, Albert-Ludwig-Universität zu Freiburg im Breisgau, tipkopis)
(dalje: Geissler, Christoph Schwarz). Za nova spoznanja o njegovem šolanju in delovanju v Benetkah
in Venetu gl.: Bert W. Meijer, "New Light on Christoph Schwarz in Venice and theVeneto,"Artibus et
Historiae 20/39 (1999), 127–156.
Heinrich Geissler, "Christoph Schwartz, Das Jüngste Gericht," v: Meisterwerke aus der graphischen
Sammlung. Zeichnungen des 15. bis 18. Jahrhunderts, ur. Heinrich Geissler in Otto Pannewitz
(Stuttgart, 1984), 20, kat. 18 (dalje: Geissler, "Schwartz: Das Jüngste Gericht"); Hans-Martin Kaulbach in
Heinrich Geissler, Deutsche Zeichnungen vom Mittelalter bis zum Barock. Bestandskatalog (Ostfildern,
2007), 300, kat. 629 (dalje: Kaulbach in Geissler, Deutsche Zeichnungen).
Pridobljena je bila leta 1968 (Geissler, "Schwartz: Das Jüngste Gericht", 20, kat. 18, sl. 18, 69; Kaulbach
in Geissler, Deutsche Zeichnungen, 300, kat. 629, sl. 21).
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namembnostjo za končno presojo visoki naročnici. Na zgornjem robu risbe je
upodobljen portretni medaljon z letnico 1578, ki morda označuje leto smrti še
ne identificiranega portretiranca in ne nastanka risbe, vendar verjetno tudi v
tem primeru čas nastanka risbe in slike mogoče ni bistveno kasnejši in ga lahko
postavimo okoli leta 1580 (leta 1581 je Schwarz začel tesno sodelovati z bavarskim dvorom).29 Najkasnejši možni čas nastanka pa je seveda Schwarzova smrt
leta 1592. Sadelerjev bakrorez – ki v njegovem opusu sicer velja za zgodnejšega
– bi lahko nastal precej kasneje, pri čemer pa je zopet terminus post quem non
njegova smrt leta 1600. Nekoliko bolj lahko čas nastanka bakroreza omejimo z
njegovim delovanjem v Münchnu od konca 80. let 16. stoletja do leta 1595, ko
je odšel v Benetke, kjer je najverjetneje tudi umrl. Povsem mogoče je torej, da je
bakrorez nastal vsaj okrog leta 1590, glede na razvejano mrežo prodaje grafike
v tem času pa bi do nje še istega leta lahko prišel tudi neznani slikar Lutrovske
kleti. Po številnih kopijah sodeč sta morali biti ponudba in povpraševanje po
tem grafičnem listu zelo veliki. To kompozicijo je verjetno v Parizu okrog leta
1614 v jedkanici položnega kvadratnega formata in temu primerno okrnjeni
obliki (odpadli so angeli z orodji mučeništva) posnel tudi Matthaeus Merian
st.,30 eden najpomembnejših in najvplivnejših grafikov in založnikov prve polovice 17. stoletja (med drugim ga je zelo občudoval Valvasor), posebno številne
pa so slikarske kopije v ovalnem formatu, ki kažejo, da je bil Sadelerjev list priljubljen globoko v 18. stoletje.31
Nekoliko daljši ekskurz o okoliščinah nastanka Schwarzove slike je posebno poučen glede migracije likovnih predlog in umetnostnih praks v Srednji
Evropi ob koncu 16. in v začetku 17. stoletja. Odnos med Schwarzovo risbo,
izgubljeno sliko in bakrorezom ni povsem jasen: v literaturi je dopuščena
možnost, da je Sadeler sam predelal prvotno kvadratno kompozicijo v ovalno, enako možno (in po mojem tudi bolj verjetno) pa bi bilo, da je to naredil
že Schwarz ob pripravi slike. Pri preučevanju Schwarzovih vzorov je posebno
zanimiva ravno stuttgartska risba. Kompozicija Poslednje sodbe v pokončnem
formatu s Kristusom na sredini in poudarjeno vlogo Marije ter angelov z orodji
mučeništva v zgornjem delu kompozicije namreč kaže na poznavanje slavne
Michelangelove Poslednje sodbe, pomenljiv pa je tudi vir motiva portretnega
29
30

31

Kaulbach in Geissler, Deutsche Zeichnungen, 300.
Geissler, Christoph Schwarz, 301, kat. St I, 24; Merian kot inventorja navaja "C. Swart". Za datacijo
lista gl.: Lucas Heinrich Wüthrich, Das druckgraphische Werk von Matthaeus Merian d. Ae. : Band I.
Einzelblätter und Blattfolgen (Basel, 1966), 25, kat. 70, sl. 37.
Geissler, Christoph Schwarz, 197–198, 223–226, 272–273, cat. G II, 97, a–c, G III,13, a–z, a'–d', Z
III, 20, a–e; Gisela Spiekerkötter, Die Dartellung des Weltgerichtes von 1500–1800 in Deutschland
(Inaugural-Dissertation) (Düsseldorf, 1939), 53–54. Primer avkcijskega kataloga: Munchener
Kunstversteigerungshaus Adolph Weinmüller : Altes Kunstgewerbe, Textilien – Orient-Teppiche,
Alte Möbel, Ostasiatische Kunst, Skulpturen, Gemälde, Graphik (Versteigerung 11.–13. Mai 1955)
(München, 1955), 112, kat. 1679, sl. 36.
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medaljona na sredini zgornjega roba, saj je na tem mestu v Sikstinski kapeli
konzola, ki podpira obok – Schwarz verjetno nikoli ni bil v Rimu, s pomočjo
tega motiva pa lahko bolj natančno določimo verjetni posredni vir, ki jih v tem
obdobju sicer ni manjkalo v obliki risb, grafik in prenosnih tabelnih slik.32 Hans-Martin Kaulbach je namreč prepričljivo predlagal, da je Schwarzu kot vzor
služila bakrorezna upodobitev Martina Rote Kolunića iz leta 1569 (Bartsch
28 (260)).33 Rota (Šibenik 1540/1545 – Praga, Dunaj? ok. 1583) – ki je, preden je postal prvi uradni grafik cesarjev Maksimilijana II. in Rudolfa II., deloval
predvsem kot grafik, specializiran za prenašanje slik v grafični medij po vzoru
Marcantonia Raimondija v Benetkah, Firencah in Rimu34 – je natančno povzel
Michelangelovo kompozicijo, prostor s konzolo pa je nadomestil z Michelangelovim portretnim medaljonom. Poleg tega je – kot je prav tako ugotovil Kaulbacher – Schwarz verjetno poznal tudi Rotov bakrorez s Poslednjo sodbo, ki ga
je leta 1576 izdelal v čast cesarskemu kronanju Rudolfa II. (Bartch 29 (261)).
Poleg sprememb, ki jih je slikarju v Lutrovski kleti narekovala specifična
oblika prostora, lahko opazimo še kar nekaj drugih razlik. Glavni elementi
kompozicije sicer dokaj natančno sledijo bakrorezu, spremenjeni pa so številni
manjši, kot so upodobitve množic v ozadju na zemeljskem pasu in v svetniških
skupinah. Med že omenjenimi številnimi kopijami poSadelerjevem grafičnem
listu je sevniška namreč izjemna tako po tehniki kot formatu, saj je za zdaj edini
znani primer tako monumentalne izvedbe. Sam bakrorez je nastal po tabelni
sliki, ki verjetno ni bila večjih dimenzij in je bila postavljena na gledalcu lažje
dostopno mesto. Vsi ti številni drobni detajli na stropni poslikavi večjega formata verjetno ne bi prišli posebno do izraza oz. bi samo škodili jasnosti kompozicije, zato jih je slikar izpustil in na nekaterih mestih nadomestil (posebno pri
peklenskem delu). V Lutrovski kleti so spremenjena tudi velikostna razmerja
med figurami, saj je veliko bolj poudarjena osrednja skupina s Kristusom, Marijo in sv. Janezom Krstnikom. Glede na domnevne protestantske ikonografske
poudarke v kapeli, ki jih je najbolj podrobno predstavila Simona Menoni,35 pa je
zanimiva rešitev figure Marije ob Kristusu. Ikonografski motiv Poslednje sodbe
je bil sicer enako priljubljen tako med katoliki kot protestanti ter se v izvedbi ni
bistveno razlikoval – razen v položaju Marije. Vojvodinja Renata je v Münchnu
kot enem od ključnih trdnjav katolicizma in protireformacije v Srednji Evropi
zagotovo želela bolj katoliško obliko tega prizora, kar ji je Schwarz tudi priskr32

33
34

35

Za grafične upodobitve gl.: Bernardine Barnes, Michelangelo in Print : reproductions as response in the
sixteenth century (Farnham, 2010), 98–112.
Kaulbach in Geissler, Deutsche Zeichnungen, 300.
Za delovanje na Habsburškem dvoru glej: Dorothy Limouze, "Engraving at the Court of Prague," v:
Rudolf II and the Prague. The court and the city, ur. Eliška Fučikova in drugi (New York, 1997), 172–
178, posebno 172–173.
Menoni, "Odsevi luteranske verske miselnosti", 303–321.

636

S tudia
H istorica
S lovenica

bel. To je povzel tudi Sadeler: figura Marije je namreč poudarjeno postavljena
veliko bližje Kristusukot sv. Janez Krstnik – to kaže na njeno vlogo posrednice
in priprošnjice, kar je Luter tako ostro zavračal.36 V Lutrovski kleti je ta motiv
bržkone zavestno omiljen na ta način, da je Marija – ki je sicer še vedno bližje
svojemu sinu kot sv. Janez Krstnik – postavljena v isto višino kot svetnik.

Druge grafične predloge
Zanesljivo pa lahko v Lutrovski kleti določimo vsaj še eno grafično predlogo,
ki jo prav tako lahko delno povežemo z Münchnom. V stenah oltarnega prostora je več niš, v največjih treh pa so naslikani prizori iz Kristusovega življenja.
V glavni oltarni niši v vzhodni steni je naslikamo Križanje s stoječima Marijo
na levi in sv. Janezom Evangelistom na desni ter sv. Marijo Magdaleno, ki kleči
ob križu. Na južni steni je upodobljeno Polaganje v grob, na severni steni pa
Poklon pastirjev. Figuralno skupino na Poklonu pastirjev lahko spet zanesljivo
povežemo z bakrorezom Jana Sadelerja I. z upodobitvijo tega motiva (Bartsch
70.154) (sl. 6, 7), ki je morda nastal po risbi bavarskega slikarja Hansa Rottenhammerja.37 Prizor v Lutrovski kleti je precej poškodovan, posebno spodnji del
pa je izgubljen skoraj v celoti. Vseeno so vsaj obrisi dovolj ohranjeni, da lahko
razberemo dovolj skupnih značilnosti s Sadelerjevim bakrorezom. Na levi je
Marija, ki se s sklenjenimi rokami nagiba nad Dete – to je na poslikavi izgubljeno, na bakrorezu pa leži v jaslih in steguje ročice proti materi. Za Marijo je
na poslikavi še opazen obris vola in osla, ki iz zasilnega lesenega bivališča stoje
opazujeta dogodek. Okrog Deteta je skupina figur: največja je prva na desni,
ki v podobni drži kot Marija časti novorojenega Odrešenika – na bakrorezu je
glede na nimb in tip figure zagotovo upodobljen sv. Jožef. Za prvim pastirjem
stoji drugi, ki ima roke prekrižane na prsih, k njemu pa se obrača tretji. Četrte figure, ki si s plešaste glave snema klobuk, na bakrorezu ni, je pa skupaj z
mogočnim arhitekturnim ozadjem povzeta po tretji predlogi. Slikar je očitno
želel čim bolje izkoristiti pokončni format polkrožne niše, pri čemer se je glede
umeščanja prizora pred mogočne antične ruševine zgledoval predvsem po
beneškem renesančnem slikarstvu, predvsem po Tizianu in Veroneseju. Za take
kompozicije pa mu ni bilo treba oditi v Benetke, saj so bile v tem času tovrstne
rešitve zagotovo dokaj dobro znane severno od Alp, kar na primer lepo kaže-

36

37

O tem posebno v kontekstu bavarskega dvora: Craig Harbison, The Last Judgment in Sixteenth Century
Northern Europe: A Study of the Relation Between Art and the Reformation (New York–London, 1976),
222 in sledeče, ta risba in grafika omenjeni na 224.
Isabelle de Ramaix, The Illustrated Bartsch: 70. Part 1 (Supplement): Johanes Sadeler I (New York,
1999), 181.
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Lutrovska klet, Čaščenje pastirjev (ZVKDS
Restavratorski center,
foto: Tine Benedik)

jo ravno dela Hansa Rottenhammerja.38 Podobne beneške kompozicije so bile
dostopne preko odličnih grafičnih posnetkov oz. t. i. prevodne grafike predvsem severnih mojstrov, kar dokazuje ravno bakrorez Jana Sadelerja I. (Bartsch

38

Kot na primer na njegovi risbi s Čaščenjem pastirjev, hranjeni v Germanisches Nationalmuseum v
Nürnbergu, ki je nastala kot predloga za srebrni osrednji relief oltarja iz leta 1609 Matthiasa Walbauma v
Castello Sforzesco v Milanu; Michael Bischoff, "Rottenhammers Entwürfe für Goldschmiedearbeiten,"
v: Hans Rottenhammer. Begehrt – vergessen – neu entdeckt, ur Heiner Borggrefe in drugi (München,
2008), 65–66, sl. 104, 105.

638

S tudia
H istorica
S lovenica

Jan Sadeler I., Čaščenje pastirjev, bakrorez (Isabelle de Ramaix, The Illustrated Bartsch : 70. Part 1
(Supplement) : Johanes Sadeler I (New York, 1999), kat. 70.154)

70.153) po sliki Jacopa Bassana s Čaščenjem pastirjev, na kateri verjetno temelji
zgornji del kompozicije Čaščenja v Lutrovski kleti (sl. 8). Neznani slikar je po
tej kompoziciji dokaj natančno kopiral figuro pastirja in s slamo krito streho
bivališča, umeščenega med antične ruševine. Grafika je natančna kopija slike
Poklona pastirjev Jacopa Bassana v zbirki Reinhard v Winterthurju,39 kar vsaj
teoretično otežuje jasno določitev vira. Figura na sliki je celo oblečena v zelen
suknjič kot v Lutrovski kleti, kar bi sicer lahko razumeli kot neposredni naslon
na sliko, vendar bi ta detajl lahko razložili tudi s koloriranimi grafikami. Sadeler je po svojem odhodu iz Münchna v Benetkah v grafični medij prevajal dela
beneških umetnikov, glede na napis pa je omenjena grafična predloga nastala
leta 1599. Glede na že uporabljene Sadelerjeve grafične predloge je tako veliko
bolj smiselna razlaga, da je tudi tu neznani slikar posegel po bakrorezu veli-

39

Slika naj bi nastala okrog let 1562–1563; Mauro Natale in Efinizia Morante, "Jacopo da Ponte, gennant
Bassano del Grapa: Die Anbetung der Hirten," v: Sammlung Oskar Reinhart 'Am Römerholz' Winterthur:
Gesamtkatalog, ur. Mariantonia Reinhard-Felice (Basel, 2003), 144–147, kat. 9.
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Jan Sadeler I., Čaščenje pastirjev, bakrorez (© The Trustees of the British Museum)

kega nizozemskega mojstra. Uporaba Sadelerjeve upodobitve Bassanove slike
omogoča tudi nekoliko bolj natančno časovno umestitev, saj je poslikava lahko
nastala šele po letu 1599, ko je nastal bakrorez.

Sklep z opredelitvijo neznanega slikarja Lutrovske kleti in vprašanje
njegovih drugih del
Nastanek poslikave Lutrovske kleti še v času izrazito protestantskega barona
Khisla moramo glede na uporabljeno predlogo iz leta 1599 torej zavrniti. Ob
natančni primerjavi poslikav in uporabljenih predlogah se postavlja tudi vprašanje glede protestantskih poudarkov. Kapela bi namreč verjetno brez težav
lahko služila tudi katoliškemu obredju, vsak izobraženi katolik pa bi najverjetneje tudi prepoznal katoliško provenienco predloge za Poslednjo sodbo. Če
je poslikava v resnici nastala v duhu protestantizma, bi se to povsem skladalo
z naročništvom domnevno prikritega protestanta Inocenca Moscona. Baron
je morebiti tudi sam določil grafične predloge, ki so glede na dinastične povezave graškega dvora z münchenskim morale biti v takratni štajerski prestolni-
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ci dobro znane in dostopne. Izbira münchenske Poslednje sodbe z manjšimi
popravki položaja Marije se zdi v tem kontekstu kot posrečena diplomatska
rešitev, ki je ustrezala tako morebitnim katoliškim gostom kot protestantskim
vernikom.
V graškem okolju bi verjetno morali iskati tudi slikarja oz. delavnico,
saj do sedaj prepoznane grafične predloge ne kažejo na to, da bi imel slikar
neposredni stik z Italijo. Da gre za solidno izšolanega lokalnega mojstra, kaže
tudi bežen pogled na srednjeevropsko renesanso, ki jo običajno kot zgornjo
časovno mejo zamejuje tridesetletna vojna.40 Domači slikarji so v tem obdobju preko grafik in stalne izmenjave vodilnih mojstrov med italijanskimi in
srednjeevropskimi centri brez večjih težav prišli v stik z modnimi italijanskimi renesančnimi kompozicijami, ki so jih pogosto kombinirali z bolj lokalnimi rešitvami – ravno to pa se je očitno zgodilo v Lutrovski kleti. Proti Cevčevi
domnevi, da je bil slikar izšolan v krogu furlanskih freskantov, pa navsezadnje
govori tudi nenavadna tehnika slikanja v mastni oziroma polmastni temperi,
ki je značilna za tabelne slikarje – da je bil slikar Lutrovske kleti primarno
predvsem tabelni slikar, pa kaže tudi izbor grafičnih predlog, ki so vse nastale
po tabelnih slikah.
Pred kratkim odkrita uporaba iste predloge na tabelnih slikah krilnega
oltarja iz Mrzlave vasi pri Čatežu ob Savi v Narodni galeriji v Ljubljani govori
v prid temu, da je vodilni mojster Lutrovske kleti zapustil na Slovenskem tudi
druga dela oz. vsaj nasledstvo.41 Sv. Janez Krstnik na eni od tabel je namreč zagotovo nastal po isti predlogi kot isti svetnik na oboku vzhodne stene v Lutrovski
kleti (sl. 9, 10). Oba sta v isti kontrapostni drži in opravljena v navznoter obrnjeno kameljo kožo. Desnico obračata v nebo, v levici pa držita palico s križem
in napisnim trakom. Praktično enako so oblikovane tudi gube na zunanji strani
kamelje kože, ki je na obeh poslikavah rdeča. Štiri poslikane table – dve obojestransko – je leta 1922 v podružnični cerkvi v Mrzlavi vasi odkril France Stelè.
Ostanke krilnega oltarja je v svojih terenskih zapiskih sicer datiral v začetek 17.
stoletja, datacijo pa je kasneje v več publikacijah premaknil proti sredini 16.
stoletja oz. kmalu po tem. Ta datacija je obveljala vse do danes, čeprav je Cevc
v 90. letih predlagal nastanek v 80. letih 16. stoletja. Ravno primerjava s sevni-

40
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Za kratek uvod v ta še vedno dokaj slabo raziskan fenomen z obsežnim spiskom literature gl.:
Handbuch der Renaissance. Deutschland, Niederlande, Belgien, Österreich, ur. Anne Schunicht-Rawe
in Vera Lüpkes (Köln, 2002).
Gašper Cerkovnik in Tomaž Lazar, "Čas nastanka in avtorstvo poslikanih oltarnih kril iz Mrzlave vasi
pri Čatežu ob Savi v Narodni galeriji v Ljubljani,"Bilten Slovenskega umetnostnozgodovinskega društva [Elektronski vir] 21 (2013), http://www.suzd.si/bilten/bilten-suzd-21-2013/140-raziskave/420-gasper-cerkovnik-tomaz-lazar-cas-nastanka-in-avtorstvo-poslikanih-oltarnih-kril-iz-mrzlave-vasi-pri-catezu-ob-savi-v-narodni-galeriji-v-ljubljani (4. 4. 2013). Ostanki krilnega oltarja verjetno niso
nastali za to vaško cerkev, ki je sicer v jedru še romanska: Robert Peskar, "Mrzlava vas - cerkev Sv.
duha,"Varstvo spomenikov: Poročila 46 (2010): 228‒231.
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Lutrovska klet, sv.
Janez Krstnik (ZVKDS
Restavratorski center,
foto: Tine Benedik)

škim sv. Janezom Krstnikom, še toliko bolj pa analiza bojne opreme figure sv.
Jurija na enem od drugih kril Tomaža Lazarja, pa je pokazala, da je bila prvotna
Steletova datacija v začetek 17. stoletja pravilnejša. Kakovost in način modelacije obrazov z belimi odbleski na koži na tablah iz Mrzlave vasi ob primerjavi
z redkimi dovolj ohranjenimi detajli v Lutrovski kleti vendarle kažejo dovolj
podobnosti, da se povezava vseeno zdi smiselna, še posebej glede na časovno
in geografsko bližino obeh spomenikov.
Odkrite grafične predloge za poslikavo Lutrovske kleti, ki jim bodo brez
dvoma sledile še druge, pomembno dopolnjujejo naše vedenje o slikarstvu ob
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Slika 10: Oltarna
krila iz Mrzlave vasi,
sv. Janez Krstnik
(Narodna
galerija,
inv. št. NG S 1298;
© Narodna galerija,
Ljubljana, 2013, arhiv
fototeke)

koncu16. in na začetku 17. stoletja na Slovenskem in tudi o pomenu, ki ga je
imela pri tem grafika severnih mojstrov.42

42

Na podoben način se je sorodnega problema pri nas lotila samo še: Blaženka First, Oltar Sv. Treh kraljev v Slovenskih goricah: Problem grafičnih predlog v slikarstvu 17. stoletja na Slovenskem (Ljubljana,
1997).
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Gašper Cerkovnik

THE PAINTINGS OF THE LUTHERAN CELLAR IN SEVNICA:
GRAPHIC TEMPLATES AND THE ORIGIN OF THE UNKNOWN PAINTER

SUMMARY
While exploring one of the most important monuments of painting in the so-called Lutheran cellar on the slopes of the castle hill in Sevnica, researchers
have long been faced with two problems: the absence of clear signs on paintings and of archival sources and the relatively poor state of preservation. Taking
into account these limitations, several interpretations about the origin of the
unknown painter, the models for his design and the content of the entire painting, as well as the time and the circumstances of the creation have been formed in the span of 150 years of research. With regard to the content, it has
been a consensus that the paintings show clear Protestant influences, which
has made it particularly interesting and important. The dating estimates have
ranged between the last quarter of the 16th century and the second decade of
the 17th century, while the origin of the author has been placed either in the
north (Styria, Carinthia) or in Italy, more precisely in Friuli. Recognized references to the Italian and Northern art of the 16th century were also too general
to be able to provide a firmer support to more accurate conclusions. This has
recently changed with the discovery of several graphic templates which the
unknown painter of the Lutheran cellar used for help. For the ceiling scene of
the Last Judgment he used a copper engraving which was probably made at
the end of the 16th century in Munich by Jan Sadeler I. based on the lost panel
painting of the Munich court painter Christoph Schwart. Schwarz painted the
picture for duchess Renata of Lorraine, the wife of the Counter Reformation
duke William V. Bavarian, probably in the 1580s. Depending on the drawing,
which is kept in Stuttgart, Schwarz himself used the help of graphic templates that were created based on the most important monuments of the Italian
Renaissance, Michelangelo's Last Judgment in Rome. The painter of the Lutheran cellar competently recreated the basic scheme of the copper engraving and
the main figures, but had to adjust the composition slightly because of the spatial restrictions of the chapel so that he moved the group of angels with tools
of martyrdom to a separate place. Similar flexibility was also demonstratedin
the use of the templates for the Adoration of the Shepherds in one of the wall
niches. For the composition with Mary and the Child, Saint Joseph and two
shepherds, the painter also used a graphic by Sadeler with this motif, and for

644

S tudia
H istorica
S lovenica

the missing part of the composition above them with the hutsituated in the
ancient ruins, he used Sadeler's graphic that accurately reproduced the painting by Jacopo Bassano. Sadeler's graphic based on Bassano was dated with the
year 1599, which points to more specific information about the time of the
creation of the painting.
Thus it can be concluded that the paintings were created after the year 1599.
This means that their commissioner was Baron Inocenc Moscon, who was possibly a hidden Protestant, which explains some of the Protestant characteristics
of the paintings. Moscon had a high position in the Counter-Reformation oriented court in Graz, which also explains the usage of the Munich catholic templates. Identified graphic templates also show that we have to search for this
painter in the northern countries or even in Styria rather than in Italy, because
he, like many other masters of Central European Renaissance, became familiarwith his Italian colleagues primarily through the numerous graphic templates
by the northern masters.
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Author: PEROVŠEK Jurij
Ph.D., research councellor
Institute of Contemporary History
Kongresni trg 1, SI – 1000 Ljubljana, Slovenia

UDC 94(497.4Ljubljana)"1918/1941":329(497.4)"1918/1941"

Title: LJUBLJANA AS THE POLITICAL AND ADMINISTRATIVE CENTER IN THE PERIOD FROM 1918
TO 1941
Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 14 (2014), No. 2–3, pp. 291–338, 139 notes, 9 pictures
Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English)
Key words: Ljubljana, political and administrative center, Slovenia, the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes
(SHS)/Yugoslavia, politics, Slovene People’s party, Yugoslav Democratic Party, Independent Democratic Party,
Socialists, Communists, municipality elections, heads of municipal administration
Abstract: The downfall of the Habsburg monarchy and the establishment of the Yugoslav state marked a new
stage in the political and administrative development of Ljubljana. Ljubljana, which was until then a mere provincial center, grew into the Slovene political and administrative center in the Kingdom of Serbs, Croats and
Slovenes. This significance of Ljubljana was not limited to the period from 1914 to 1929, when Ljubljana was
one of the two Slovene regional administrative centers (the other one was Maribor). In the Yugoslav Kingdom,
Ljubljana was also an important political center. It was the seat of the majority of Slovene political organizations and the place where all the leading Slovene political publications were published. Ljubljana was also
the place where a series of new parties and political organizations were established. In the interwar period,
Ljubljana was on the liberal side. Ljubljana’s political orientations, which at the beginning of the 1920s also
showed affinity to the socialist political forces, reflected the Slovene political developments of that time. They
involved all the elements of the catholic-liberal cultural fighting and other ideological and political oppositions, the fighting between the autonomist-federalist and unitary-centrist view of the Yugoslav state, as well
as revolutionary activities of the communists, bloody political fighting and the activities of different political
circles outside the traditional camps and political groups.
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Institute of Contemporary History
Kongresni trg 1, SI – 1000 Ljubljana, Slovenia

UDC 94:330(497.4Ljubljana)"1918/1941"

Title: LJUBLJANA AS AN ECONOMIC CENTER
Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 14 (2014), No. 2–3, pp. 339–356, 27 notes, 4 pictures
Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English)
Key words: Ljubljana, the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes/Yugoslavia, economy, administrative center,
banking, insurance companies, cooperatives, trade, industry, population
Abstract: The article deals with Ljubljana as the economic center of Slovenia in the interwar period. First it
examines the historical circumstances surrounding the economy of the 19th century which allowed the development of Ljubljana into an economic center. The presentation of the economic aspects of changes that
influenced the economic situation of Ljubljana is followed by the analysis of Ljubljana as an economic and
administrative center, as the seat of important business companies, as the center of Slovene center of finance,
trade and cooperative, and as the industrial center of Slovenia. The article concludes with the analysis of the
urban region of Ljubljana and its population as an important economic factor.
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UDC 272(497.4Ljubljana)"1918/1941"

Title: CHURCH EVENTS IN LJUBLJANA IN THE INTERWAR PERIOD
Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 14 (2014), No. 2–3, pp. 357–378, 57 notes, 4 pictures
Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English)
Key words: Ljubljana, Anton Bonaventura Jeglič (1850–1937), Gregorij Rožman (1883–1959), the Catholic
Church, missions, Catholic associations, church architecture, stadium, Theological Seminary
Abstract: The paper presents the position of the Catholic Church and its institutions in Ljubljana in the period
between the first and the second world wars. In addition, the church activities during the liturgical year, and
the extraordinary events that marked the life of the Church and the urban community as a whole (especially
various international events) are outlined. The main venues of activities were parishes and monastic communities, which had their center in the cathedral; The bishops Anton Bonaventura Jeglič and Gregorij Rožman
led the activities. Due to the population growth, new parishes were established and several new church buildings were built. In this time, Ljubljana’s first stadium was built, and the foundations for the new theological
seminary were laid. Educational and medico-social activities were in the hands of men’s and women’s monastic communities. Various church organizations, including a number of fraternities, crossed the parish boundaries their initiatives. The presence of other religious communities in the city is also outlined.

UDC 394(497.4Ljubljana)"1918/1941"
Author: ŠTEPEC Marko
M.Sc., museum adviser
Museum of Recent History of Slovenia
Celovška 23, SI – 1000 Ljubljana, Slovenia
Title: THE EVERYDAY PULSE OF THE CITY OF LJUBLJANA
Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 14 (2014), No. 2–3, pp. 379–394, 31 notes, 4 pictures
Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English)
Key words: the history of Ljubljana, cities, the First World War, the interwar period, Slovene history, 20th century, everyday life
Abstract: The author presents everyday life in Ljubljana during the time from the First World War to the second
world war, focusing on the characteristics and events which exemplify modernization processes and the pulse
of the city in that period. Special attention is given to the period after the downfall of the Austro-Hungarian
Empire and the social stratification which influenced the formation of the city’s urban tissue with different
micro-locations and contrasts. In the 1920s, Ljubljana experienced a rich social life and the flourishing of the
Slovene bourgeoisie. Before the First World War, Ljubljana had approximately 40,000 inhabitants, but through
immigration and the inclusion of suburban villages into the city, its population increased significantly by the
1930s. The development of the city infrastructure, the spread and modernization of the city water supply and
the accelerated growth of new buildings all contributed significantly to the development of the whole city.
The use of new technologies and communications gradually contributed to the change of the living habits
of the inhabitants of the city. In April 1941, the war again cut into the everyday pulse of the city of Ljubljana.
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UDC 94(497.4Maribor)"1918/1941"

Title: SEARCH FOR IDENTITY – POLITICAL LIFE IN MARIBOR BETWEEN THE TWO WORLD WARS
Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 14 (2014), No. 2–3, pp. 395–416, 27 notes, 4 pictures
Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English)
Key words: Maribor, Lower Styria, period between the world wars, 1918, 1941, Germans, Slovenes
Abstract: The author of the article discusses the transformation that Maribor underwent in the period between
the two world wars. The city went through two violent and radical changes of its national identity in just
several decades. Firstly, it happened in 1918/1919 after the downfall of the Austro-Hungarian Empire, when
the Slovenes gained the power. Secondly, the changes occurred in 1941 when the third Reich occupied the
Kingdom of Yugoslavia and took over the power.

UDC 821.163.6(091)(497.4Maribor)"1918/1941"
Author: POTOČNIK Dragan
Ph.D., associated professor
University of Maribor, Faculty of Arts, Department of History
Koroška 160, SI – 2000 Maribor, Slovenia
Title: LITERARY CREATIVITY IN MARIBOR BETWEEN 1918 AND 1941
		
Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 14 (2014), No. 2–3, pp. 417–434, 42 notes, 3 pictures
Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English)
Key words: Maribor, literature, Janko Glazer, the Writers’ Club, the Art Club, the magazine Obzorja
Abstract: During the world wars new possibilities were created for Slovene literature in Maribor. There were
many Slovene authors writing during this time in the city. The most prominent literary figure after the First
World War was the poet Janko Glazer with his collections of poems Pohorske poti and Čas kovač. Rudolf Maister-Vojanov was also one of the more prominent authors of Slovene poetry with Kitica mojih. The spirit of
the place was captured in poems by Janko Samec and Ludvik Zorzut, who were immigrants from Primorje.
Ivo Šorli and Josip Kostanjevec were significant among storytellers, while Makso Šnuderl among dramatists.
Among the left-wing authors, the important writers were Rudolf Golouh and Ivan Potrč. Christianity influenced Stanko Majcen’s work. In addition to these authors, there were Bratko Kreft, Miško Kranjec, Anton
Ingolič, Edvard Kocbek, and others, who started their literary activity as students. The first attempt at publishing a literary magazine was the magazine Zrnje, which was mainly devoted the theatre. It was followed by
Piramida, and later by Obzorja in 1938. Literary events were organized in the National Theatre, the People’s
University, the Art Club, and various Maribor societies.
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Title: RANGE OF LIVING ACCOMMODATIONS OF MARIBOR’S CITIZENS DURING THE INTERWAR
PERIOD or – WHERE DO YOU WASH UP, WHERE DO YOU GO TO BED?
Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 14 (2014), No. 2–3, pp. 435–456, 35 notes, 5 pictures
Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English)
Key words: dwelling culture, social stratification, sleeping, washing up, Maribor, interwar period, confiscation
records
Abstract: The article focuses on the diversity of living accommodations of Maribor’s citizens in the interwar
period. It presents the city’s inherited and newly built housing units of the era in their social context. It also
portrays the variety of ways Maribor’s inhabitants resided in the 1920s and 1930s through examples of actual
living environments and individual case studies from different social classes. A special emphasis is placed on
conditions required to fulfill two basic human needs – sleeping and maintaining personal hygiene. In addition
to archival, journalistic and image sources, confiscation records are also of importance for this article. These
records were made during confiscations of property shortly after World War II.
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Title: THE POLITICAL LANDSCAPE OF CELJE IN THE PERIOD FROM 1918 TO 1941
Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 14 (2014), No. 2–3, pp. 457–478, 59 notes, 6 pictures,
Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English)
Key words: Celje, the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes/Yugoslavia, politics, the Slovene People’s Party,
liberals, socialists, communists, elections
Abstract: The author deals with the role of the town of Celje in Slovene political life in the time of the Kingdom
of Serbs, Croats and Slovenes/Yugoslavia. The findings show that Celje used its own powers of political creativity and contributed effectively to the development of Slovene political thought and action during that time
(active support for the railroad strike and the general strike in 1920; the all-worker meeting in 1922; the emergence of the federalist Slovene Farmers’ Party and the Slovene Republican Party of Dr. Anton Novačan in the
period 1922-1923, the founding of the federalist Slovene Farmers’ Party in 1926, the fighting during strikes in
the 1920s, the meeting of the branches of the cultural association Svoboda in 1935; a large striking wave in the
period from 1935-1936, the organization of a massive Catholic camp of Slovene boys and men in 1937, the
establishment of the Socialist Association of the Working People in 1935, the establishment of the Association
of the Working People of Slovenia with affinity to the people’s front in 1939). At the same time, Celje was often
the meeting place of the important Slovene political parties at the highest levels. Celje was the town in which
most of the central Slovene political powers of that period – Catholic, liberal, socialist and communist – presented or shaped the essential elements of their ideological, national-political and social-economic views. In
view of this, the recognition of the role of Celje in the political situation of that period is also the recognition of
the important national aspect of the political history of Slovenes in the first half of the 20th century.
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Title: “CELJE IS THE MOST PROMISING CITY IN THE WHOLE COUNTRY”
Subtitle: The Economy of Celje during the Interwar Period
Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 14 (2014), No. 2–3, pp. 479–504, 64 notes, 6 pictures, 5 diagrams, 3 tables
Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English)
Key words: Celje, economic history, economic structure, industrialization, trade, craft
Abstract: The process of urbanization and industrialization of Celje in the second half of the 19th century attracted new immigrants into the city – after the establishment of enamelware factory and the zinc factory
"Cinkarna", a new settlement for workers "Gaberje" was built – and thus changed the social and national structure of the city characterized by trade and crafts and an increasing industry. The city center was dependent
mostly on crafts and increased trade (characterized by administration and trade and crafts), and the role of
tourism remained significant. In the second half of the 19th century, Celje developed into one of Styria’s major
economic centers. The power of Slovene bourgeoisie grew in parallel with the city’s loan and financial institute
services, and it became not just the bearer of Slovene national consciousness but also an important economic
influence. Through these developments, Celje grew into one of the most important Slovene industrial centers.

Author: MAVER Aleš
Ph.D., assistant professor
University of Maribor, Faculty of Arts, Department of History
Koroška 160, SI – 2000 Maribor, Slovenia

UDC 94(497.4Celje)"1918/1941"
21/29(497.4Celje)"1918/1941"

Title: IN A (UN)KNOWN NEW WORLD: RELIGIOUS LIFE IN CELJE FROM 1918 TO 1941
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Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English)
Key words: Celje, religious life, Catholic Church in the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes, St Hermagoras
Society, Serbian Orthodox Church in Slovenia
Abstract: Since Celje was the third most important urban centre of the Slovenian territory included in the
Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes, the religious atmosphere there was quite different than in rural areas. Besides Catholics, Orthodox and Protestant believers were quite numerous for Slovenian conditions as
well. The prestige of Celje inside the Catholic Church in Slovenia was further increased by the move of the
renowned St Hermagoras Society (Mohorjeva družba) to the city in 1927. Besides the parish church, regular
services were also celebrated in four other Catholic churches in Celje. The Orthodox ecclesiastical body in
Celje was established in 1922 as a result of an initiative of the merchant Ilija Zečević. Its crown project from
the very beginning was building of its own church which was completed in 1932. The pastor Gerhard May was
the leading personality of Celje Protestantism, but probably as well of the Celje German community during
the interwar period. The census of Jews of the Drava County in 1937 recorded 21 Jews in Celje. Most of them
were born in Galicia.
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Key words: Celje, the interwar period, culture, societies, Celje’s cultural week, Alma Karlin
Abstract: After with the foundation of the Yugoslav state, an intensive Slovenization of Celje emerged, especially in the field of culture. In the 1920s and especially in the 1930s, Celje, the city by the Savinja river, boasted a
relatively rich cultural life and production. Despite the lack of professional and cultural institutions and workers, the cultural life was based on the work of different societies steeped in a long tradition and non-profit
enthusiasm. From 1938 to 1940, the highlight of the cultural and artistic events was represented by Celje’s
cultural week. In addition to Slovene cultural figures who worked in Celje in this period, there were also figures from the German cultural and linguistic sphere, the most prominent among which was the author and
traveler Alma Karlin.
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Author: BORKO Elko
Ph.D., professor emeritus of University of Maribor, full professor
Medicohistorical section of Slovenia within the Slovenian medical Society
Tomanova ulica 17b, SI – 2000 Maribor, Slovenia
Title: HEALTH CARE IN CELJE BETWEEN THE TWO WORLD WARS

Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 14 (2014), No. 2–3, pp. 535–550, 27 notes, 7 pictures
Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English)
Key words: health care in Celje, the Medical Doctors’ Society of Celje (Cillier Aerzteverein), the Section Celje
of the Medical Doctors’ Society of Styria (Section Cilli des Vereines der Aerzte in Steiermark), the Society of
Slovene Medical Doctors in Celje, the Medical Doctors’ Society Maribor, the General Hospital of Celje, the
Health Care Center of Celje
Abstract: The article presents, on the basis of archival materials, different social forms of organized health care
in Celje and its surroundings from the year 1876, when the Medical Doctors’ Society of Celje was established,
to 1941, the year of the end of the Medical Doctors’ Society Maribor, which also incorporated doctors from
Celje and its surroundings. The article gives a detailed description of the health care institutions in the city and
of some of the health care workers who had leading positions in the period between the two world wars and
who significantly contributed to the development of health care.
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Gospodinjska 8, SI – 1000 Ljubljana, Slovenia
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Title: RESISTANCE AGAINST ITALIANIZATION
Subtitle: Political, Cultural and Educational Life of Slovenes in Trieste and Venezia Giulia in the
period from 1918 to 1941: An Outline and Open Questions
Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 14 (2014), No. 2–3, pp. 551–576, 42 notes, 3 pictures
Category: 1.02 Review
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English)
Key words: Trieste, Venezia Giulia, fascism, Edinost, culture, education, societies, publications, sports
Abstract: The article presents a critical overview of the politics and culture of Slovenes in Trieste and in the
whole territory of Venezia Giulia in the period from 1918 to 1941, which was the period of fascist assimilation. It outlines the activities of nationalist-liberal and Christian-socialist politicians and left-wing politicians,
as well as the cultural and educational work in societies, educational institutions, publications, and sports.
Furthermore it describes the "transfer" of culture into illegality at the end of 1920s. The author’s purpose was,
first, to present a historical overview of the presented topics mainly based on the material published in recent
years, and second, to point out that there are still some questions that remain open.

Author: PELIKAN Egon
Ph.D., associated profesor
University of Primorska, Science and Research Centre
Garibaldijeva 1, SI – 6000 Koper

UDC 94:272(450.361)"1918/1939"

Title: CHURCH CONDITION IN TRIESTE AND THE SURROUNDING AREA IN THE INTERWAR PERIOD
Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 14 (2014), No. 2–3, pp. 577–592, 37 notes, 3 pictures
Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English)
Key words: Fascism, frontier fascism, Romanization, Catholic Church, diocese of Trieste, Andrej Karlin, Alojzij
Fogar
Abstract: In this article, the author describes the developments within the Catholic Church in Trieste and its
surroundings during the interwar period. He describes the happenings on the Italian eastern border in the
light of a specific development labeled as "fascimo di confine" (frontier fascism) by the modern historiography. The author writes of the particular characteristics of the fascist regime in Trieste in comparison with the
nationwide developments during this period. This study is based on new sources from the Vatican archives.
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Ph.D., associated profesor
University of Primorska, Science and Research Centre
Garibaldijeva 1, SI – 6000 Koper
University of Primorska, Faculty of Humanities
Titov trg 4, SI – 6000 Koper, Slovenia

UDC 930.85(450.361)"1918/1939"

Title: FASCIST TRIESTE
Subtitle: The Trieste Cultural Landscape during the Interwar Period
Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 14 (2014), No. 2–3, pp. 593–608, 27 notes, 5 pictures
Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English)
Key words: Trieste, Primorska region, fascism, cultural landscape, architecture, the interwar period
Abstract: The article analyses certain issues regarding the ideological marking of space through architectural
changes of the cultural landscape as well as through memorials and therewith connected commemorative
practices, which had been established in the area of Trieste and its wider surroundings during the interwar period. Special attention is paid to the issue of how slogans and concepts of Italian nationalism and irredentism
were embodied in the so-called artefacts of memory, which played an important function in the ideological
marking of the newly annexed regions, defined as "liberated territories" (terre redente). The analysis includes
facilities, such as the Victory Lighthouse, the largest lighthouse in the Adriatic, which was built in 1927 as a
symbol of victory over Austria-Hungary; the University of Trieste, represented by the nationalist rhetoric as a
"fortress" of Italian civilization; and the Memorial Park near the castle of Saint Justus and the city’s cathedral,
which was laid out after the First World War and completed in 1935. The present analysis aims to understand
the representation of the past and its function and to reinterpret the various policies of remembrance, which
had been established in Trieste during the interwar period.

Author: MELIK Jelka
Ph.D., assistant professor
The Archives of the Republic of Slovenia
Zvezdarska 1, SI – 1000 Ljubljana, Slovenia

UDC 929Kuhar A.:355.40(497.1)

Title: ALOJZIJ KUHAR IN THE EYES OF SLOVENIAN AND YUGOSLAV INTELLIGENCE SERVICES
Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 14 (2014), No. 2–3, pp. 609–624, 31 notes, 3 pictures
Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English)
Key words: Alojzij Kuhar (1895–1958), Slovenian People’s Party, emigrant, Yugoslav intelligence service, personal file
Abstract: Alojzij Kuhar (1895–1958) was considered in the Catholic camp as a main expert on foreign policy
issues. At the beginning of the Second World War, the main committee of the Slovene People’s Party appointed
him as the Party’s representative abroad. He lived in London until 1950, and after that in New York. The Yugoslav intelligence service carefully monitored prominent political emigrants, therefore it is not surprising that
Alojzij Kuhar also had his own personal file, in which both the federal and Slovene records of the Yugoslav
secret police can be found. The reports were mainly non-systematic and often even contradicted one another,
but still tell a lot about life in that time.
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Ph.D., assistant professor
University of Ljubljana, Faculty of Arts, Department of Art History
Aškerčeva 2, SI – 1000 Ljubljana, Slovenia

UDC 75.052(497.4Sevnica)"15/16"
7.034(497.4)"15/16"

Title: THE PAINTINGS OF THE LUTHERAN CELLAR IN SEVNICA: GRAPHIC TEMPLATES AND THE
ORIGIN OF THE UNKNOWN PAINTER
Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 14 (2014), No. 2–3, pp. 625–646, 42 notes, 10 pictures
Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English)
Key words: Sevnica, Lutheran cellar, painting, Renaissance, graphic templates, Cristoph Schwarz, Jan Sadeler I.
Abstract: Due to the lack of written sources and a relatively poor preservation of paintings in the Lutheran
cellar in Sevnica, several different and often equally convincing theses about the time of occurrence and the
origin of the artist appear in professional literature. The article presents the graphic templates, published for
the first time, for the ceiling painting The Last Judgment and the mural painting The Adoration of Shepherds.
All the three templates are the work of the Dutch artist Jan Sadeler I. and are based on other paintings: The
Last Judgment on the lost painting by Christopher Schwarz, the first graphic of the Adoration of Shepherds
probably on a lost painting from Munich, and the second graphic on the painting by Jacopo Bassano. The last
graphic was dated with the year 1599, which enables a more precise dating of the mural painting. The use of
northern graphic templates also points to the northern origin of the unknown painter, who possibly worked
mainly in Styria and had no direct contact with the Italian art.
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Studia historica Slovenica (SHS) is a periodical scientific publication
published by the Historical association of Franc Kovačič PhD, Koroš
ka cesta 160, Maribor. The publication publishes historical articles and
other humanistic and sociological articles that adjoin historical science.
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stracts in
English. The third volume is a foreign language volume, which is intended
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ped with subtitles and the source quotation.

4.

The author must submit following data: name and surname, academic
title, occupation, institution of occupation, its address and e-mail.

5.

Delivered article must be equipped with: a summary (30-45 lines), an
abstract (6-10 lines) and key words.
Summary must be understandable by itself, without reading the artic
le as a whole. In writing whole sentences must be used, less known
abbreviations and shortenings should be avoided. Summary must con
tain the author's primary goal and the purpose of the article, the reason
why it was written and the description of research techniques (primary
methodological principles).
Key words must reflect the content of the article and must be adequa
te to classification (UDK).
The abstract must present the purpose of the article, its main cha
racteristics and the methodology of research work as well as the most
significant results and conclusions.

S tudia

H istorica

S lovenica
6.
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aim, work methods, results and conclusions.
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vinska konferenca Jugoslovanske nacionalne stranke leta 1937 v Ljub
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(author), "Volitve v mariborski mestni zastop", Slovenski gospodar, 27.
november 1873, No. 48, p. …; primer – miscellany: Vasilij Melik, "Vpra
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8.

Articles are reviewed; reviews are anonymous. An article is placed for
publishing on the basis of reviewer's positive view.

9.

Author is responsible for article's scientific content and accuracy of
data.

10. The editorial board arranges the lectureship, which is reviewed and
authorized by the author. Editorial board sends the first correction
to the author, who has to return it in three days; enlargement of text while
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