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Rhetorical Ethos: an Attempt
at Linguistic Pragmatic Perspective
on Classical Rhetoric
Janja Žmavc
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Gerbičeva 62, SI – 1000 Ljubljana, Slovenia
e-mail : janja.zmavc@gmail.com

Abstract:

The paper explores the possibilities of the interdisciplinary relationship between
classical rhetoric and linguistic pragmatics. It presents one of the most popular
rhetorical notions (i.e., rhetorical ethos) and its relation to implicit meaning (i.e.,
another popular notion of pragmatics). The primary objective is to analyze the
rhetorical strategy of a speaker's favorable character presentation in the sociocultural context of early Roman rhetoric. In the analysis, the Aristotelian and
the socio-cultural viewpoint on rhetorical ethos is adopted and combined
with Verschueren's model of linguistic pragmatics. Rhetorical ethos is further
explored in terms of persuasive strategy in the context of different social roles
of the orator in ancient Rome with a particular focus on the identification of
ethotic strategies, which are related to the notion of authority. A case study based
on the notion of types of implicit meaning is presented, focusing on the role of
implicitness in the construction of rhetorical ethos in early Roman rhetoric.

Keywords:

rhetorical ethos, implicit meaning, early Roman rhetoric, authority,
argumentation
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Introduction1
The disciplines of rhetoric and pragmatics are both concerned with the study
of the way people use language, yet their scholarly traditions differ significantly. Standard definitions of rhetoric (beginning with the ancient Greek rhetoricians) usually focus on the perspective of public persuasion and see rhetoric
as a discipline dealing with persuasive forms and language strategies, speaking
and public performance, and others. Pragmatics is usually associated with a
functional perspective of language and is broadly defined as the study of language use.2 Regarding the obvious common points that refer to the notion of
language use as well as many issues between the two fields, which have been
noted by scholars in pragmatics, the question of defining the relationship between rhetoric and pragmatics has not been particularly relevant.3 Apart from
Leech's idea4 of broadening rhetorical scope from public discourse to everyday communication, which applied a rhetorical approach to pragmatics, and
the attempt at merging rhetoric and pragmatics in terms of concepts by Dascal
and Gross,5 there has been a more or less common perspective among scholars that rhetoric is a relatively insignificant topic within linguistic pragmatics.
Comparably, pragmatics as a proper approach to rhetorical theory has not been
used much by rhetoricians or has been used in a very limited scope. They were
almost exclusively interested in topics associated with theories of Austin's speech acts and Grice's implicature.6 However, relevant studies have been published in recent years, in which the dynamics of interaction between rhetoric
and pragmatics have become foregrounded and have been more thoroughly

1

2

3

4
5
6

The paper is based on a conference presentation at the 8th ISSA Conference on Argumentation in
Amsterdam 2014 (http://rozenbergquarterly.com/issa-proceedings-2014-interplay-of-implicitnessand-authority-some-remarks-on-roman-rhetorical-ethos/). It has been significantly revised and
upgraded on the basis of the follow-up of my research in the rhetorical means of persuasion and
implicitness.
Cf. Jef Verschueren, Understanding Pragmatics (London, 1999), 16 (hereinafter: Verschueren,
Understanding Pragmatics).
Cf. Marcelo Dascal and Alan G. Gross, "The marriage of pragmatics and rhetoric", Philosophy and
Rhetoric 32, 2 (1999), 107–130 (hereinafter: Dascal and Gross, "The marriage of pragmatics and
rhetoric"); Geoffrey N. Leech, Principles of Pragmatics (London, 1983) (hereinafter: Leech, Principles
of Pragmatics); Yameng Liu and Chunshen Zhu, "Rhetoric as the Antistrophos of pragmatics: toward
a 'competition of cooperation' in the study of language use", Journal of Pragmatics 43, 14 (2011),
3403–3415 (hereinafter: Liu and Zhu, "Rhetoric as the Antistrophos"); Atilla L. Nemesi, "Implicature
Phenomena in Classical Rhetoric", Journal of Pragmatics 50, 1 (2013), 129–151 (hereinafter: Nemesi,
"Implicature Phenomena"); Deirdre Wilson and Dan Sperber, Meaning and Relevance (Cambridge,
2012).
Leech, Principles of Pragmatics.
Dascal and Gross, "The marriage of pragmatics and rhetoric".
Liu and Zhu, "Rhetoric as the Antistrophos", 3404–3407.
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investigated.7 Along with extensive historical overview of approaches and attitudes toward cross-sections, recent studies also examine different aspects of
conceptual differences and similarities between both disciplines and propose
new possibilities for their interdisciplinary relationship. Additionally, there has
been a growing interest in the contemporary rhetoric and argumentation in
the last decade. Scholars have emphasized the need of pragmatics' perspective
as one of the productive approaches in the study of rhetoric and argumentation in general or have included certain principles and topics of pragmatics into
their conceptual models.8 An example of such incorporation mainly represents
Gricean and neo-Gricean theories supporting the notion of implicature. They
can be found in the pragma-dialectical theory of argumentation, the theory of
argumentation schemes and the theory of rhetorical argumentation.9
The aim of this paper is neither to problematize the general relationship
between the two disciplines nor to explore specific conceptual issues. I follow
a general perspective on the possibility of efficiently combining rhetorical and
pragmatic notions. As I am familiar with other attempts at combining rhetoric
and pragmatics as an approach to analyze discourse,10 I want to explore the
possibility of combining two notions, each representing one of the central
topics/concepts within their disciplines: rhetorical ethos and implicit meaning. In other words, my interest is to provide an examination of the relationship between strategies of persuasion based on a discursive construction of the
speaker's trustworthy character/image and the phenomenon of language use
that is associated with the connection between what is literally "said" and what
is conveyed implicitly. In section 2, I present an overview of the conceptualization of the notion of rhetorical ethos in classical rhetoric with historical and
7

8

9

10

Cf. Louis de Saussure and Peter Schulz (eds.), Manipulation and Ideologies in the Twentieth Century,
Discourse, language, mind (Amsterdam, 2005); Didier Maillat and Steve Oswald, "Defining
Manipulative Discourse: The Pragmatics of Cognitive Illusions", International Review of Pragmatics 1,
2 (2009), 348–370; Christopher Hart, Critical Discourse Studies in Context and Cognition (Amsterdam,
2011).
Cf. Michael Burke, "Discourse implicature, Quintilian and the Lucidity Principle: rhetorical phenomena in pragmatics", Topics in Linguistics 17, 1 (2016), 1–16; Francesca Piazza, "Rhetoric and Pragmatics:
Suggestions for a Fruitful Dialogue", in: Perspectives on Pragmatics and Philosophy, eds. A. Capone, F.
Lo Piparo, M. Carapezza, (London, 2013), 537–555 (hereinafter: Piazza, "Rhetoric and Pragmatics");
Igor Žagar, "Pa, a modifier of connectives: an argumentative analysis", in: South Slavic Discourse
Particles, eds. M. N. Dedaić and M. Mišković-Luković (Amsterdam–Philadelphia, 2010), 133–162.
Frans H. van Eemeren and Rob Grootendorst, A Systematic Theory of Argumentation: The PragmaDialectical Approach (Cambridge, 2004) (hereinafter: van Eemeren and Grootendorst, A Systematic
Theory of Argumentation); Fabrizio Macagno and Douglas Walton, "Implicatures as forms of argument", in: Perspectives on Pragmatics and Philosophy, eds. A. Capone, F. Lo Piparo, M. Carapezza,
(London, 2013), 203–225; Cristopher W. Tindale, Acts of Arguing. A Rhetorical Model of Argument
(Albany, 1999) (hereinafter: Tindale, Acts of Arguing).
Cornelia Ilie, "Identity co-construction in parliamentary discourse practices", in: European Parliaments
under Scrutiny, ed. C. Ilie (Amsterdam, 2010), 57–78; Stefan D. Keller, "Combining rhetoric and pragmatics to read Othello", English Studies 91, 4 (2010), 398–411.
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contemporary insight into the relationship between (public) persuasion and
the (speaker's) character. In section 3, I outline the notion of implicit meaning
in pragmatics and attempt to link classical rhetoric with pragmatics through
an overview of the "pragmatic" dimension of rhetorical ethos, and, in section
4, I focus on ethotic strategies that are related to the notion of authority. As they
were a typical rhetorical feature in the Roman Republic, I describe these strategies under the term "traditional rhetorical ethos" and demonstrate their originality with examples from early Roman rhetoric. Next, I combine this notion of
rhetorical ethos with Verschueren's model of linguistic pragmatics to explore
rhetorical ethos as a persuasive strategy in the context of different social roles
of the orator in ancient Rome. In section 5, I focus on Verschueren's idea of
various types of implicit meaning and present a case study, in which I analyze
the role of implicitness in the construction of rhetorical ethos in (early) Roman
rhetoric. The analysis aims to show how an interaction between the explicit
and the implicit reflects a discursive construction of the speaker's character
and its role in the argumentative discourse. The results suggest that a combined
approach to pragmatics and rhetorical-argumentative theories allows the persuasive strategies to be more thoroughly reconstructed, thus offering a better
insight into their dynamics.

The Notion of Rhetorical Ethos
Let us begin with one of Aristotle's famous definitions of rhetoric as "the faculty of discovering the possible means of persuasion in reference to any subject
whatever" (Rh. 1355b).11 The importance of his definition of rhetoric lies not
only in the fact that it represents an attempt to describe rhetoric as a theoretical
discipline,12 but also in the fact that it represents the first systematic treatment
of the concept of rhetorical means of persuasion.13 Right after his introductory
definition of rhetoric, Aristotle (Rh. 1355b25–26) explores the term of "persuasion" and introduces the notion of pistis (in different contexts translated
as "proof", "means of persuasion", "belief"). He proposes a general classification
of the two kinds of pisteis and a further conceptualization within the second
type of pisteis (i.e., pisteis entechnoi), which embodies the three subtypes that
are constructed by the speaker and belong to the art of rhetoric (Rh. 1355b35–

11

12
13

Aristotle, Art of Rhetoric, translated by J. H. Freese, Loeb Classical Library 193 (Cambridge, 1926), 15
(hereinafter: Aristotle, Art of Rhetoric).
Piazza, "Rhetoric and Pragmatics", 540.
The concept also appears under the name "modes of persuasion", cf. Frans H. van Eemeren et al. (eds.),
Handbook of Argumentation Theory (Dordrecht, 2014), 117.
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Aristotle (Wikipedia
Commons)

1356a1). Aristotle (Rh. 1356a1–4) says further:
Now the proofs furnished by the speech are of three kinds. The first depends
upon the moral character of the speaker, the second upon putting the hearer
into a certain frame of mind, the third upon the speech itself, in so far as it proves
or seems to prove.14

The quoted passage became the foundation for the concepts of ethos (i.e.,
the presentation of the trustworthy character of the speaker), pathos (i.e., the
speaker's arousal of audiences' emotions) and logos (i.e., the speaker's use of
logical arguments). In the Greco–Roman rhetorical system, different ideas

14

Aristotle, Art of Rhetoric, 17.
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were incorporated under the notion of ethos. In the broadest sense, rhetorical
ethos denoted a speaker's favorable character presentation as well as the presentation of any character in a speech. When trying to understand how ethos
worked as a persuasive strategy within the Greco–Roman public discourse, the
ancient notion of character has to be considered, as it differs from today's views
regarding the combination of mental characteristics and behavior. A person's
character was seen as something entirely practical, that is, as a set of moral elements (regarding vice and virtue), which were perceived as the result of one's
actions and their social background, such as ethnic origin, social position, profession and political engagement.15 As building elements of the speaker's public
image, they played a central part in the process of (public) persuasion. Hence
the appreciation of a speaker for Greco–Roman audiences was almost entirely
a matter of sociocultural norms of the polis and the res publica. In other words,
the discursive construction of one's "socially acceptable" character significantly
contributed to the general persuasiveness of the speaker and the content of
their speech as well (i.e., the strength or credibility of their case/argument). Six
main conceptualizations of ethos can be identified within the Greco–Roman
rhetorical system based on this general view of one's character:
1.

 ristotle's conception of the credibility of the speaker is based on his
A
discursive construction of practical wisdom (phronesis), virtue (arete),
and goodwill (eunoia). As a part of the three technical means of persuasion, rhetorical ethos belongs within the realm of rhetorical invention. It represents one of the most important persuasive means, which
has to be constructed within the speech and not on the basis of a previous assumption.16
2. 	In Plato and Isocrates' view, rhetorical ethos is the revelation of a speaker's moral character and his proper way of living (epieikeia), which
pre-dates the discourse and should be reflected in the discourse.17
3. 	
In sophistic and textbook conceptions character presentation is
entirely subordinated to the speaker's persuasive intent; it thus may or
may not reveal their moral character. Ethos is not an independent concept, but a persuasive strategy (or a set of strategies) that is part of other
rhetorical concepts (i.e., topoi, parts of speech, style, and performance).
The main function of these strategies was to enable the speaker to
influence the emotions of the audience and thus intervene into their

15

16
17

For the character as a "practical" concept in modern theories of argumentation, see Douglas Walton,
Ad Hominem Arguments (Tuscaloosa, 1998), 178 ss (hereinafter: Walton, Ad Hominem Arguments).
Cf. Arist. Rh. 1378a6–20; 1356a8–13.
Cf. Plato Gorg. 503d–e; 504d5–e3, Isocrates Antid. 278.
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opinions or judgments.18
4. 	Roman traditional view was based on traditional Roman oratory and
the notion of character presentation was focused on the speaker's preexisting social authority. It is closely connected with argumentative
practices in different institutional procedures, such as the court of law,
legislative procedures, and others.19
5. 	
Cicero's conception derived from Aristotelian and Hellenistic rhetorical precepts. His view of persuasion through the character of the
speaker is integrated into the doctrine of speaker's tasks (i.e., officia
oratoris: docere, conciliare/delectare, and movere) and in the doctrine
of style (i.e., genus subtile, medius, and grande). However, his conception of rhetorical ethos was also significantly marked by traditional
Roman views on the persuasive function of the speaker's character.20
6. 	In Quintilian's conception persuasion through the character of the
speaker was mostly based on Cicero's view. A notion of ethos as a part
of emotions is developed, which can already be found in Cicero (i.e.,
ethos as gentle emotions—lenis affectus, as opposed to more violent
emotions—vehemens affectus or pathos).21
Modern research of rhetorical ethos is diverse and ranges from the study of
historical and current theoretical conceptualizations of character presentation
to its practical applications. Apart from historical approaches, which include
the diversity of Greco–Roman views of rhetorical ethos, theories of rhetoric
and argumentation mainly focus on "Aristotelian ethos". As a concept, it is
either incorporated into theoretical models of argumentation22 or combined
with other perspectives on persuasion and/or argumentation, which are part
of discourse studies, pragmatics, communication theory, and others.23

18

19
20
21
22

23

Cf. Rh. Al. 1431b9–19, 1436a33–39, etc. With exception to Aristotle's model of the three pisteis, which
presents ethos and pathos as two distinct categories, most of other ancient notions demonstrate a
certain conceptual and semantic overlap of a character presentation and arousal of emotions.
Cf. Cic. De sen. 61.7.10, Brut. 111.4–112.1; Quint. Inst. 5.12.10.1–4; Gell. N. A. 4.18.3–5.
Cf. Cic. De or. 2.115–116, 2.182, 2.212.
Cf. Cic. De or. 2.183; Quint. Inst. 6.2.1.
Cf. Alan Brinton, "Ethotic argument", History of Philosophy Quarterly 3 (1986), 245–258; van Eemeren,
Grootendorst, A Systematic Theory of Argumentation; Walton, Ad Hominem Arguments.
Cf. Tindale, Acts of Arguing; Ruth Amossy, "Ethos at the crossroads of disciplines: rhetoric, pragmatics,
sociology", Poetics Today 22, 1 (2001), 1–23; Michael Leff, "Perelman, ad hominem argument, and
rhetorical ethos", Argumentation 23, 3 (2009), 301–311; Janja Žmavc, "The ethos of classical rhetoric:
from epieikeia to auctoritas", in: Topical Themes in Argumentation Theory: Twenty Exploratory Studies,
eds. F. H. van Eemeren and B. Garssen (Dordrecht, 2012), 181–191 (hereinafter: Žmavc, "The ethos
of classical rhetoric"). In this paper, I only focus on rhetorical and argumentation theories and their
attempts to include general views on the ethos of other disciplines. For different modern notions of
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Figure 1: Greco–Roman conceptualizations of rhetorical ethos

The Linguistic Pragmatic Dimension of Rhetorical Ethos
From the perspective of pragmatics, persuasion can be seen as an interactive
process in which linguistic choices are made with specific aims.24 Ethos, pathos,
and logos thus represent three inextricably connected approaches to persuasive language use, in which the speaker, the audience, and the subject are linked
together with time and the place of occurrence. The dynamics of their activation in the discourse (i.e., which approach is foregrounded as a persuasive strategy) and the nature of their linguistic and non-linguistic manifestation (e.g.,
the patterns of word choices, explicit/implicit choices, etc.) depends on the
wider sociocultural and situational context in which the discourse is anchored. In other words, the use of strategies of character presentation, emotional
appeal, or argumentation of speakers depends on the time, the place, and the
sociocultural background of the audience.
I shall focus on the notion of traditional ethos and its representations as
they can be reconstructed from the texts of the early Roman Republic. As a gen-

24

ethos, see Maria Załęska, "Rhetorical patterns of constructing the politician's ethos", in: Rhetoric and
Politics. Central/Eastern European Perspectives, ed. M. Załęska (Cambridge, 2012), 20–50.
Cf. Jan-Ola Östman, "Persuasion as implicit anchoring: The case of collocations", in: Persuasion across
Genres. A Linguistic Approach, eds. H. Halmari and T. Virtanen (Amsterdam–Philadelphia, 2005), 192
(hereinafter: Östman, "Persuasion").
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eral conceptual framework, a socio-cultural viewpoint on rhetorical ethos is
adopted and combined with the notions from linguistic pragmatics to explore
the functions, forms, and contexts of Roman ethos and its explicit/implicit
nature. The implicit part is of particular importance because it can carry relevant or even crucial information for the speaker's construction of a trustworthy character and consequently a successful persuasion of their audience. Such
a perspective is grounded in the characteristics of the early Roman rhetoric and
the speaker/orator as a focal point of public persuasion in the res publica. It
is known that the majority of the public deliberative, judicial, and epideictic
performances were limited to the members of the governing elite in Roman
society, particularly in the 3rd and 2nd century BC.25 Rhetorical ethos therefore
represented a persuasion strategy of a particular social groups and at the same
time reflected and secured the speakers' dominant social position.
A pragmatically oriented approach towards the analysis of rhetorical ethos
allows to investigate the implicit meaning as part of the ethotic rhetorical strategy. In the process of conveying meaning, such an approach is based on "strategic avoidance of explicitness"26, especially regarding the discursive representations of a speaker's authority as one of the important socio-cultural phenomena in the context of the early Roman rhetoric. The notion of implicit meaning
has been thoroughly studied within linguistic pragmatics, which defines it as a
"range of meanings that go beyond what is given by the language form itself,
or what is literally said".27 Following Verschueren's conceptualization, three
important characteristics of implicit meaning must be taken into account
when we approach language "as a form of action anchored in a real-world context, or what is perceived as such"28: (a) because a complete explicitness in language is impossible to achieve, the implicit meaning emerges from the contextually embedded action character of speech or text; (b) implicit meaning is not
a fixed entity but is shaped and reshaped in the course of linguistic interaction;
it is a part of the meaning-generating processes where it interacts with explicit
meaning; (c) conventional means for conveying implicit (and explicit) meaning are manipulable and can be strategically exploited. At this point, it is also

25

26
27

28

Cf. Joy Connolly, The State of Speech. Rhetoric and Political Thought in Ancient Rome (Princeton–
Oxford, 2007) (hereinafter: Connolly, The State of Speech); George A. Kennedy, The Art of Rhetoric in
the Roman World 300 B.C.–A. D. 300 (Princeton, New Jersey, 1972) (hereinafter: Kennedy, The art of
Rhetoric); Catherine Steel, Roman oratory. Greece and Rome (Cambridge, 2006) (hereinafter: Steel,
Roman oratory); Catherine Steel and Henriette van der Bloom, Community and Communication.
Oratory & Politics in Republican Rome (Oxford, 2013) (hereinafter: Steel and van der Bloom,
Community and Communication).
Verschueren, Understanding Pragmatics, 31.
Ibid., 25. Cf. also Piotr Cap and Marta Dynel (eds.), Implicitness: From lexis to discourse (Amsterdam,
2017).
Ibid., 25-26.
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worth mentioning Östman's general remarks on the notion of persuasion.29 He
sees implicitness as the essential part of persuasion and marks the distinction
between explicit and implicit choices of meaning as communication, which
is simultaneously taking place on several levels (i.e., the explicit and implicit
level). Östman underlines that "implicit communication is not hidden communication" since the speakers make linguistic choices (though they are implicit)
and interlocutors or addressees are expected to decipher the manner in which
their message is anchored implicitly.30
By applying Verschueren's and Östman's general remarks to rhetorical
ethos, let us try to define the implicit nature of the construction of the speaker's
character. Considering ancient cultural presuppositions on the character and
the role of the speaker in the Roman society, an orator (among other things)
had to be capable of strategically exploiting "the impossibility of being fully
explicit"31 in presenting himself as an authority. In practice, he would "use different linguistic devices to accomplish different kinds of anchoring".32 Needless
to say, implicitness in the context of persuasion is not typical only for Roman
rhetoric as a social practice or rhetorical ethos as a theoretical notion.33 However, due to the socio-cultural context, rhetorical ethos as a traditional feature
of Roman public address can be seen as a strategy with a particularly significant
persuasive function.
Let us touch upon the methodology used in the case study. The main
research question was: What happens with the construction of the speaker's
character from the explicit/implicit perspective? In the search for answers,
the theory and methodology of linguistic pragmatics were combined with the
analysis of rhetorical ethos in the texts of early Roman orators.
In the rhetorical framework, Aristotle's concept of rhetorical ethos as part
of the three means of persuasion (ethos–pathos–logos) was used and contextualized with the theoretical perspectives of Roman rhetoric as a social prac-

29
30

31
32
33

Östman, "Persuasion",192-193.
Ibid.,192. To properly explore the process of implicit anchoring in language, Östman (Ibid., 194–
199) further presents a pragmatic toolkit of three parameters (i.e., coherence, politeness, involvement),
which can be applied to the analysis of implicit communication.
Verschueren, Understanding Pragmatics, 31.
Östman, "Persuasion",192
Let us point out just two examples: (a) one of the cornerstone elements in rhetorical argumentation, Aristotle's enthymeme, is fundamentally grounded on the implicit element (i.e., major premise); (b) there are conventional linguistic strategies within the classical concept of ornatus (e.g., wide
range of tropes and figures of speech) that are based on deliberate avoiding of explicitness and are
used to communicate implicature-type added meaning. Cf. Nemesi, "Implicature Phenomena"; Jef
Verschueren, Ideology in Language Use. Pragmatic Guidelines for Empirical Research, (Cambridge,
2012), 171 (hereinafter: Verschueren, Ideology in Language Use).
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tice.34 At this point a linguistic pragmatics perspective becomes relevant. Contrary to a narrower rhetorical view of rhetorical ethos as one of the means of
persuasion, the linguistic pragmatic approach allows an insight into various
contextual dimensions of rhetorical ethos as well as the dynamics of their linguistic activation in the discourse. Moreover, linguistic pragmatics can provide a well-established theoretical framework and methodological toolkit to
analyze the generation of meaning. The study of implicit meaning was mainly
motivated by Grice's famous theory of implicature, which has been extensively
treated in different theoretical perspectives.35 The following analysis is based
on Verschueren's theoretical model of linguistic pragmatics, which represents
a dynamic of meaning generation in connection to social structures, processes,
and relations.
Here is a brief summary of the core elements of Verschueren's theory. In
Verschueren's opinion, the use of language represents an activity that generates
meaning. It consists of the continuous choice making, not only on the various
levels of linguistic structure but also pertaining to communicative strategies and
even at the contextual level.36 In his research of implicit meaning, Verschueren
focuses on the investigation of conventionalized carriers of implicit meaning,
which link explicit content to relevant aspects of background information and
are conceptualized as types of implicit meaning. He distinguishes between the
more highly coded (1) presupposition (implicit meaning that must be pre-supposed, understood, taken for granted for an utterance to make sense) and (2)
implication (known as logical implication, entailment, or conventional implicature, that is, implicit meaning that can be logically inferred from a form of
expression). The other two types need to be inferred by addressees: (3) generalized conversational implicature (implicit meaning that can be conventionally, or by default, inferred from forms of expression in combination with

34

35

36

Cf. Kennedy, The art of Rhetoric; Steel, Roman oratory; Steel and van der Bloom, Community and
Communication; Richard L. Enos, Roman Rhetoric. Revolution and the Greek Influence (Prospect
Heights, 1995); James M. May, Trials of Character. The Eloquence of Ciceronian Ethos (Chapel Hill–
London, 1988) (hereinafter: May, Trials of Character).
Cf. Robyn Carston, "The explicit/implicit distinction in pragmatics and the limits of explicit communication", International Review of Pragmatics 1, 1 (2009), 35–63; Stephen C. Levinson, Presumptive
Meanings: The Theory of Generalized Conversational Implicature (Cambridge, 2000); Deirdre Wilson
and Dan Sperber, "Relevance theory", in: The Handbook of Pragmatics, eds. L. R Horn and G. Ward
(Oxford, 2004), 607–632. For a summary of extensive research on implicature, see also Nemesi,
"Implicature Phenomena", 134.
The concept of linguistic choices and notions of variability, negotiability, adaptability that make sense
of process/activity of choice-making, as well as contextual correlates of adaptability that motivate
and/or are affected by the choices, are outlined in his book Understanding Pragmatics. Liu and Zhu
point out the similarities between Verschueren's "key notions" and certain rhetorical concepts, such
as adaptation, choice, salience, which can be found in contemporary rhetorical scholarship (Liu and
Zhu, "Rhetoric as the Antistrophos", 3405).
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assumed standard adherence to conversational maxims), and (4) particularized conversational implicatures (implicit meaning inferred from the obvious
flouting of a conversational maxim in combination with assumed adherence
to a principle of conversational cooperation).37 In Verschueren's opinion these
conceptions of implicitness help to investigate how different types of implicit
meaning, functioning at different levels, interact with explicit meaning in the
meaning‑generating processes in any discourse.38 To get meaningful interpretations of the strategic interplay between explicit and implicit in the construction of rhetorical ethos, I applied different principles from Verschueren's pragmatic approach, such as (a) investigation of different aspects of context from
the general to the specific levels (i.e., wider social, political and historical context
of early Roman rhetoric and related texts; immediate context of situation referring to the “actors” involved in the analyzed discourse; linguistic context—a textual/speech dimension of contextualization) and (b) investigation of certain
conventions of language use, which are mobilized in the analyzed discourse
as linguistic choices relevant for the construction of ethos (e.g., language code
and style, patterns of word choice, carriers of implicit meaning, activity type).

Roman Rhetorical Ethos, Authority, and Implicitness—A Linguistic
Pragmatic Perspective on the Strategies of Character Presentation
of Early Roman Orators
In the last two sections of the paper, I present a case study based on the analysis
of the role of implicitness in the construction of rhetorical ethos in the early
Roman rhetoric. Descriptions of the early Roman orators and fragments of
their extant speeches have been selected to identify the main elements of the
speaker's ethos, their explicit and implicit linguistic manifestations, as well as
to determine the function of ethotic strategies with persuasive effect. Because
implicit meaning, an essential part of this analysis, represents a notion that is
highly context-dependent, historical and social context is presented.
The following paragraph offers a short outline of relevant historical and
political background. It presents the social and cultural aspects of rhetoric during the early Roman Republic as they motivated and/or were affected by the
linguistic choices of the early Roman orators. Before it came into close contact with the conceptualized Greek rhetorike tekhne, the early Roman rhetoric
(3rd/2nd century BC), an oratorical practice, reflected Rome's social and politi-

37
38

Verschueren, Understanding Pragmatics, 27–36.
Cf. Verschueren, Ideology in Language Use, 159.
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cal situation. Public oratory played an important part in society; nevertheless,
a group of Roman aristocratic families, who played an important part in the
economic and political growth of res publica, influenced all socio-cultural
activities including public speaking. Persuasive techniques that were practiced in the early Roman rhetoric (i.e., the native oratory) in some part represented a tool of political power. At the same time, however, their central
function was to sustain and transmit traditional political, social and cultural
values of the dominant social group.39 Social and political structures, such as
courts (with patronus–cliens system), political offices (contio and senatus—
each with specialized audiences and procedures for speakers) as well as funerals (a well-known "place" for emotional character presentation and establishing connections between individual's traits and cultural patterns), offered
leading opportunities for orators as well as determined their key persuasive
strategies.40 Since Roman orators, based on their social and political ranking,
represented a widely renowned authority and were a focal point of traditional
(native) forms of public speaking in Rome, persuasion was deeply influenced
by the use of strategies of the speaker's character presentation.41 The concept
of Roman (traditional) rhetorical ethos is based on the Roman conception of a
person's "character" as an inherited trait from one's ancestors, which remained
constant from birth and determined one's actions. As a strategy of persuasion,
the presentation of a speaker's character represented a broad concept on the
quantitative and qualitative level, which differed significantly from the Greek
conceptions of rhetorical ethos.42 Roman ethos was a combination of collective
and individual ethos. It consisted of political and military accomplishments of
a speaker's family members (i.e., collective ethos of the gens) and of speaker's
authority, which arose from the actions of the speaker himself and proved his
ethotic value. Individual ethos was based on the set of virtues, acknowledged
in Roman society as praiseworthy and vital for one's public activity: (1) gratia
'influence and popularity based on the number of services owed to the speaker';
(2) gloria 'glory as a consequence of speaker's past actions (i.e., res gestae)'; (3)
existimatio 'reputation based on his oratorical and political skills'; (4) dignitas
'dignity as a result of speaker's social status and moral conduct'; (5) auctoritas
'authority as a consequence of exhibition of wisdom gained through practical experience, expert knowledge and a sense of responsibility in public and

39
40
41

42

Cf. Kennedy, The art of Rhetoric; May, Trials Of Character; Connoly, The State of Speech.
Cf. Steel, Roman oratory; van der Bloom, Oratory and Political Career.
This circumstance influenced further development of Roman rhetoric, which is particularly evident
in Cicero's speeches and theoretical discussions on rhetoric (cf. May, Trials Of Character, 5–6).
For discussion see Žmavc, "The ethos of classical rhetoric", 181–189.
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Scipio
Africanus
(Wikipedia Commons;
attribution:
Miguel
Hermoso Cuesta)

private life'.43 Another characteristic of Roman ethos as a strategy of persuasion
refers to its linguistic manifestations in the discourse. Since it reflected sociopolitical circumstances and cultural assumptions about human nature and

43

See Balsdon (1960) and May (1988) for ancient sources on the use of different notions.
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character, Roman rhetorical ethos conveys a pre-existing nature (i.e., ethos is
not constructed in the discourse but reflected by the discourse) and contains
emotional connotations (i.e., a fusion with pathos). As a final remark, it should
be added that Roman rhetorical ethos commonly also carries an argumentative
function. Arguments based on the speaker's character represented a legitimate
source of proof and were discursively realized either in the form of "ethical narrative" (i.e., facts that were represented as reflections of speaker's character—
e.g., the defense of Cato the Elder)44 or as a part of authority's argument (i.e.,
arguments based on the explicit or implicit premise "because I say so"—e.g., the
purported defense of Scipio Africanus).
Now, consider the following examples 1–4 in the proposed context:
(1) Q
 uid de Paulo aut Africano loquar aut ut iam ante de Maximo? quorum
non in sententia solum, sed etiam in nutu residebat auctoritas.
And what shall I say of Paulus, and of Africanus, and of Maximus, of
whom I have spoken before? These men had power, not only in their
speech, but in their very nod. (Cic. De sen. 61.7.10; emphasis added)
(2) In Scauri oratione, sapientis hominis et recti, gravitas summa et naturalis quaedam inerat auctoritas, non ut causam sed ut testimonium
dicere putares, cum pro reo diceret.
In the oratory of Scaurus, a wise man and upright, there was great dignity and a certain innate authority, so that when he spoke for a client
you had the feeling of one giving testimony, not of one pleading a case.
(Cic. Brut. 111.4–112.1; emphasis added)
(3) Inde enim illa nobilis Scauri defensio: 'Q. Varius Sucronensis ait Aemilium Scaurum rem publicam populi Romani prodidisse: Aemilius Scaurus
negat'.
Hence Scaurus' grand defense: "Quintus Varius of Sucro alleges that
Aemilius Scaurus has betrayed the common interests of the Roman
people; Aemilius Scaurus denies it." (Quint. Inst. 5.12.10.1–4; emphasis
added)
(4) Valet igitur multum ad vincendum probari mores et instituta et facta et
vitam eorum, qui agent causas, et eorum, pro quibus, et item improbari
adversariorum, animosque eorum, apud quos agetur, conciliari quam
maxime ad benevolentiam cum erga oratorem tum erga illum, pro quo

44

A fragment from Cato's defense speech De sumptu suo (On my expenses) is preserved, in which
Cato the Elder, being accused (164 BC) of leading a luxurious private lifestyle contrary to his public
demands for frugal government of the state, successfully defended himself by the narration of his
good deeds for the country (individual ethos) and the recitation of his ancestors' deeds (collective
ethos).
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dicet orator. Conciliantur autem animi dignitate hominis, rebus gestis,
existimatione vitae; quae facilius ornari possunt, si modo sunt, quam
fingi, si nulla sunt.
A potent factor in success, then, is for the characters, principles, conduct and course of life, both of those who are to plead cases and of
their clients, to be approved, and conversely those of their opponents
condemned; and for the feelings of the tribunal to be won over, as far as
possible, to goodwill towards the advocate and the advocate's client as
well. Now feelings are won over by a man's merit, achievements or reputable life, qualifications easier to embellish, if only they are real than to
fabricate where nonexistent. (Cic. De or. 2.182; emphasis added)
Examples 1–4 represent reports on the early Roman orators and characteristics of their oratory. Despite the fact that the actual speeches are not preserved, it is interesting to observe in Cicero and Quintilian's descriptions of
the early Roman oratory how the character of the speaker is constantly foregrounded. It is presented as an important (i.e., effective) persuasive strategy (4)
and is directly associated with the Roman oratory tradition as the catalog of
historically significant Roman figures suggest in examples 1–3. The traditional
Roman rhetorical ethos is also founded on one's social status and moral virtues
(4) that may not even include linguistic manifestation (example 1). In examples 1–3 a moral authority (that "precedes the speaker") in the form of presupposition is implied, and the character of the speaker as the source of proof is
evident in examples 2–3.

The Ethotic Value of "because I say so": the Anecdotic Defense of
Scipio Africanus
From descriptive accounts of rhetorical strategies, which focus on ethos and
were used in abundance by the early Roman orators, according to Cicero and
Quintilian, let us now turn to another famous fragment from the early Roman
oratory, in which the ethos reveals a similarly foregrounded position. The quotation represents a fragment from the purported defense of Publius Cornelius Scipio Africanus (235–183 BC), a famous Roman politician and a military
general from the early Roman Republic, who was known for his oratorical
skills and public performance. Scipio Africanus' alleged speech refers to historic events around 184 BC when the tribune Marcus Naevius charged him with
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accepting money from King Antiochus of Asia.45 The verbatim quotation can
be found in The Attic Nights, a commonplace book written by Antonine scholar
Aulus Gellius (125/128–180 AD); however, several ancient authors report that
Scipio Africanus delivered a speech at this occasion with similar content. The
event is part of the collection of Scipionic anecdotes, which originate from the
annalistic literary (historiographical) tradition and represented a fundamental
element in the construction of heroic and moral(istic) discourse as part of the
early Roman Republican imagery.
Despite the general acceptance of Gellius' verbatim quotes as authentic,
the passage on Africanus seems to be "Gellius' own elaboration of the annalistic
theme than a passage in the circulating speech".46 However, when taking into
account other extant fragments and examples from the early Roman oratory,
Gellius' depiction of Scipio Africanus' speech can help us explore the idea of
variety of practices in the construction of rhetorical ethos in the early Roman
rhetoric, since Gellius was educated in rhetoric and above all well read in Latin
and Greek authors (Roman oratorical tradition included).47 The following case
study, which highlights some of the characteristics of the early Roman persuasive strategies, does not question if Scipio Africanus said what Gellius (or previous sources) attributed to him, but how Gellius represents Scipio Africanus as
an orator in the socio-cultural context of the early Roman Republic. From an
intertextual perspective, the quoted passage from Gellius accounts for a specific
type of discourse. Due to various strategic communicative goals (e.g., to emphasize an event, to highlight character traits of a person, to add a source credibility
to his descriptions, etc.), the author (i.e., Gellius) presents "exact" words (i.e.,
the speech) of the speaker (i.e., Scipio Africanus) along with the language use
that relates to the linguistic and socio-cultural context of the speaker.48 From
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A short historical background of the event: After Antiochus had advanced into Greece, Publius
Africanus' brother Lucius was given the command, Africanus serving as his legate; they defeated
Antiochus at Magnesia. In 187 BC, Lucius was accused of refusing to account for 500 talents received
from Antiochus; Africanus may have been charged but not condemned in 184 BC. For the problems
with accuracy and reliability of traditional sources and a possible reconstruction of historic events
see Erich S. Gruen, "The 'Fall' of the Scipios", in: Leaders and Masses in the Roman World. Studies in the
Honor of Zwi Yavetz, eds. I. Malkin and Z. W. Rubinsohn (Leiden, 1995), 59–80.
Leofranc Holford-Strevens, Aulus Gellius. An Antonine Scholar and His Achievement. Revised Edition
(Oxford, 2003), 194 (hereinafter Holford-Strevens, Aulus Gellius)
For the relevance of Gellius' verbatim quotes to the study of the early Roman oratory and problems
related to the sources for the early Roman oratory, in general, see Henriette van der Bloom, Oratory
and Political Career in the Late Roman Republic (Cambridge, 2016), 11–21 (hereinafter: van der
Bloom, Oratory and Political Career).
Stylistic aspects of Gellius' language use are extensively treated in Holford-Strevens, Aulus Gellius,
48–64. The author thoroughly discusses quotations, indirect reports and other types of intertextual
references in The Attic Nights from the morphological and syntactical perspective (i.e., the authentic
pre-classical and republican Latin words uses as well as the author's archaisms and neologisms from
the period of Antoine Latin).
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antiquity onwards, these strategies constituted a literary tradition of history
writing. Moreover, the whole literary tradition of the 2nd century AD reflects
tendencies of the scholarly study of ancient texts (from the early and late
Republic) and their vocabulary. The idea of the analysis of Gellius' quotation is
thus to acknowledge the "literary/interpretative" role of the quoted text, yet at
the same time try to identify the main elements of the discursive construction
of Scipio Africanus' ethos and to determine its function in the context of his
defense. Special attention is paid to the strategies where the interplay between
explicit and implicit meaning generation is relevant for the representation of
his authority since the latter represents the primary source of proof in the case.
Considering the socio-cultural context of the early Roman Republic (i.e., the
role of the public orator), an attempt is being made to find out whether Scipio
Africanus' ethos as persuasive strategy is manifested predominantly through
presuppositions or implications and implicatures and how it is a set of propositions of "who and what Scipio Africanus was" related to the issue of the case.
Let us now see what Scipio Africanus said in his defense according to Gellius:
(5) C
 um M. Naevius tribunus plebis accusaret eum ad populum diceretque
accepisse a rege Antiocho pecuniam, ut condicionibus gratiosis et mollibus pax cum eo populi Romani nomine fieret, et quaedam item alia
crimini daret indigna tali viro, tum Scipio pauca praefatus quae dignitas vitae suae atque gloria postulabat, (b) 'Memoria,' inquit, 'Quirites,
repeto, diem esse hodiernum quo Hannibalem Poenum imperio vestro
inimicissimum magno proelio vici in terra Africa pacemque et victoriam
vobis peperi spectabilem. (c) Non igitur simus adversum deos ingrati et,
censeo, relinquamus nebulonem hunc, eamus hinc protinus Iovi optimo
maximo gratulatum.' (d) Id cum dixisset, avertit et ire ad Capitolium
coepit. (e) Tum contio universa, quae ad sententiam de Scipione ferendam convenerat, relicto tribuno, Scipionem in Capitolium comitata
atque inde ad aedes eius cum laetitia et gratulatione sollemni prosecuta
est.
When Marcus Naevius, tribune of the commons, accused him before
the people and declared that he had received money from king Antiochus to make peace with him in the name of the Roman people on
favorable and easy terms, and when the tribune added sundry other
charges which were unworthy of so great a man, then Scipio, after a
few preliminary remarks such as were called for by the dignity and
renown of his life, said: "I recall, fellow citizens, that this is the day on
which in Africa in a mighty battle I conquered Hannibal the Carthaginian, the most bitter enemy of your power, and won for you a splendid
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peace and a glorious victory. Let us then not be ungrateful to the gods,
but, I suggest, let us leave this worthless fellow, and go at once to render
thanks to Jupiter, greatest and best of gods." So saying he turned away
and set out for the Capitol. Thereupon the whole assembly, which had
gathered to pass judgment on Scipio, left the tribune, accompanied
Scipio to the Capitol, and then escorted him to his home with the joy
and expressions of gratitude suited to a festal occasion. (Aul. Gell. NA
4.18.3–5; emphasis added)
In the depiction of the wider historical and literary context of The Attic
Nights, two things should be kept in mind. Firstly, in the Latin literature of the
2nd century AD, the return to archaic linguistic and literary models became a
"new dominant taste".49 This lead to the rediscovery of archaic (i.e., the early
Roman) literature and oratory and its wider use: either in the form of direct
imitation in public or as part of various literary intertextual strategies. Secondly, Gellius, having great literary sensibility and being the author of a particular
type of literature (i.e., a lexicographical collection of miscellaneous material),
had a profound interest in all archaic Latin, oratory included.50 This is evident from numerous inclusions of fragments and testimonies about speeches,
speech acts, and occasion of public speaking.51 Since they are an integral part
of short anecdotal accounts, his oratorical intertextual elements are always
tailored to a particular context. The story about Scipio's defense is a part of a
chapter, in which Gellius presents events in the life of Scipio Africanus with a
prefatory note of their annalistic origin and moral significance.52 From descriptions of the event and the character of Scipio Africanus (i.e., the co-text of the
speech/quotation in (5a), (5d) and (5e)), a traditional portrayal "of what was
thought appropriate to a noble Roman" is evident.53 The image of Scipio Africanus consists of a depiction of an elite member of society, who is privileged
to speak and is worthy of admiration due to his merits and moral character
(5a), which also grant him liberty and authority in public conduct (examples
(5d) and (5e)). Such characterization belongs to a discourse of "admiration for
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Gian Biagio Conte, Latin Literature. A History, translated by Joseph B. Solodow, revised by Don Fowler
and Glenn W. Most (Baltimore–London, 1994), 580 (hereinafter: Conte, Latin Literature)
In the investigation of the referential framework that constitutes the cultural, social and linguistic
context of the cited passage in example (5), I followed Verschueren's theory of contextual correlates
(1999).
Cf. van der Bloom, Oratory and Political Career, 19.
Cf. Gell. NA 4.18.1
Kennedy, The art of Rhetoric, 6.
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the stern and sturdy virtue of old Rome".54 However, paralleled with less problematic fragments (regarding authenticity) from the early Roman oratory that
contain blunt and authoritative public address of an aristocratic orator (e.g.,
cited examples 1–4), Gellius' construction of the event depicts similar sociocultural contextual elements that motivate and/or are affected by the linguistic
choices in the quoted speech. Additionally, there are elements of the immediate/situational and linguistic context that can be identified on the discursive
(i.e., textual/speech) level and are relevant for the implicit meaning generation
in Scipio's ethos construction:
• Utterer: In (5b) Scipio Africanus presents himself as a renowned authority to the audience and uses his own voice (first person singular) when
referring to his role in the past historical event and the importance of
his actions for Romans. In (5c) he switches to the use of the 1st person plural when he positions himself as part of the collective (i.e., the
Romans) and present actions, which should be taken to prevent anger
of the gods.
• Interpreters: (I) people of Rome—primary audience, directly addressed by Scipio to secure their attention and influence their decision; (II)
Marcus Naevius, tribune of the commons—a prosecutor, presented in
(5c) as a side participant and indirectly addressed by the use of pejorative description (i.e., hic nebulo, "this worthless fellow").
• Mental states: The use of the first person plural and a hortatory subjunctive mood in the second part reveals utterer's personal and emotional
involvement in the actions he is proposing.
• Aspects of social/institutional settings: Within a "defense speech" performed in the context of judicial event in (5e) (i.e., contio ... ad sententiam ... ferendam convenerat, "assembly ... gathered to pass judgement"),
religious practices in (5c) (i.e., adversum deos ingrati, "not be ungrateful to the gods"; gratulatum, "render thanks") and "institutions" in (5c)
and (5e) are invoked (i.e., Iovi Optimo Maximo, "Juppiter greatest and
best of gods"; in Capitolinum, "for the Capitol") as a reminder of the role
of religion in Roman social structures (e.g., Juppiter as the bestower of
military victory).
• Temporal and spatial anchor of the discourse: As a response to the
accusations, a relevance of past events for a present state of affairs is
emphasized, and a new spatial point of reference is given. In (5c) the
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Holford-Strevens, Aulus Gellius, 255.This strategy represents a constant element in Roman literature
that precedes Antonine period and was much admired by Gellius. For the specifics of Gellius' attitude
towards antiquarian traditions and the literary taste of Antonine period, see Holford-Strevens (Aulus
Gellius, 255–259) and Conte (Latin Literature, 580–584).
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•

present spatial point is "judicial" and bears a negative connotation as
a representation of an unnecessary and improper trial. It is marked by
linguistic choices of a description of the accuser, who should remain at
the present place (i.e., relinquamus nebulonem hunc, "let us leave this
worthless fellow in"), and of the swiftness of leaving the present location by the utterer and the rest of the audience (i.e., eamus hinc protinus,
"let us go at once in"). The new spatial point, which is suggested by the
utterer, is "religious" and bears a positive connotation as a place where
a sacred duty needs to be performed.
Markers of co(n)textual cohesion in (5b) and (5c): anaphora (vestro–
vobis), self-reference (repeto, vici, peperi, censeo), contrasting (ingrati–
gratulatum; nebulo–Iuppiter).

Table 1: A schematic presentation of explicit and implicit information in Scipio's defense, relevant for
the construction of his rhetorical ethos55
EXPLICIT

IMPLICIT

ETHOS

...vici... (I conquered)

- The use of the 1 person assumes a shared
background knowledge that he was a
commander of a Roman army (not a warrior
in an individual combat or a common soldier)
and that he (not someone else) defeated
Hannibal.

The fact that he
was a commander
implies the
importance of his
social status.

(5b)

Hannibalem Poenum
imperio vestro
inimicissimum magno
proelio
(Hannibal the
Carthaginian the most
bitter enemy of your
power)

- Inimicissimum and magno, "the most bitter"
assume a shared background knowledge of
a great danger for Scipio and Romans (vestro
imperio, "your power") and that it may not
have been an easy task.
- The use of pars pro toto (analogy with the
use of the 1st person—a commander instead
of an army) implies two great military minds
juxtaposed.

Description of
the event implies
the highest
possible military
achievement and
thus establishes
undisputed gloria
and auctoritas
within Scipio's
ethos.

(5b)

pacemque et
victoriam vobis peperi
inspectabilem
(I won for you a
splendid peace and a
glorious victory)

Pax, victoria inspectabilis "splendid peace and
a glorious victory" describe praiseworthy final
actions of the great danger.

Both actions (res
gestae) serve as
implicit proofs of
Scipio's gloria and
auctoritas.

(5b)

Memoria, Quirites,
repeto, diem esse
hodiernum, quo ...
(I recall, fellow citizens,
that this is the day, on
which)

– Memoria repeto presupposes Scipio's ability
to remember nationally significant anniversary
(diem hodiernum, quo..., "I recall, … that this
is the day, on which") and implies a contrast
with his prosecutor, who apparently ignores
that fact.

Responsibility in
public life (part
of auctoritas) is
implied.

st

(5b)
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The table is partially based on Verschueren's example of analysis of the strategic interplay between
the explicit and the implicit (Verschueren, Ideology and Language Use, 180–182).
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... relinquamus
nebulonem hunc …
eamus Iovi optimo
maximo gratulatum
(… let us leave this
worthless fellow, and
go at once to render
thanks to Jupiter,
greatest and best of
gods)

- The portrayal of his prosecutor as nebulo,
"a worthless fellow, who should be left
behind" (relinquamus, "let us leave") implies
insignificance (compared to Iuppiter optimus
maximus, "Jupiter, greatest and best of gods")
and unfitness to join the solemn ceremony
(repeated 1st person pl. relinquamus…eamus
gratulatum, "let us leave … go…to render
thanks").

The portrayal of the
prosecutor implies
a contrast with
Scipio Africanus'
character and
emphasizes his
moral qualities
(dignitas).

(5c)

Non igitur simus
adversum deos ingrati
... (Let us then not be
ungrateful to the gods
…)

- The use of potential subj. non simus ingrati,
"let us …not be" implies a proposition: To
prosecute Scipio on such day might seem like an
act of ingratitude and impiety toward gods who
granted Scipio and Rome a military success.
- The use of igitur, "then" presents a
proposition, with which it occurs as logical
and sufficient conclusion from preceding
proposition (i.e., victory over Hannibal and
peace).

The speaker's
moral qualities are
implied.

(5b)

...Hannibalem
Poenum imperio vestro
inimicissimum magno
proelio vici in terra
Africa pacemque et
victoriam vobis peperi
spectabilem
(...in Africa in a mighty
battle, I conquered
Hannibal the
Carthaginian, the most
bitter enemy of your
power, and won for you
a splendid peace and a
glorious victory)

With a detailed description of what he did,
Scipio might flout Grice's maxim of quantity,
since more information than needed is
given by the accused: Roman audience was
undoubtedly well aware of the anniversary
and the military accomplishments of Scipio—
the description might carry implicature of
importance of Scipio (auctoritas), as well
as evoke the danger and fear of the Roman
people (emotional effect): I am a paramount
person for Rome; Remember the terror and fear
you felt at that time.

The speaker's
auctoritas is
implied.

the whole utterance

The whole utterance might flout Grice's
maxim of relevance since Scipio's battle with
Hannibal in Africa is not relevant to the case
about accepting Antiochus' bribery in Asia. The
statement might carry implicature: The fact
that I, Scipio, have won such a historic battle in
Africa is enough to drop the charges related to
the events in Asia.

The speaker's
character as the
source of proof is
implied.

(5c)

(5b–
c)

With these correlates in mind, let us consider the strategy of construction
of Scipio's ethos through the interplay between explicit and implicit information. In the quoted fragment (5b–c) the construction of speaker's authority
is entirely based on his individual ethos and represents a foundation for the
standpoint that charges against him must be dropped. The authority is justified
by the speaker's specifications of (1) past actions, (2) social status and moral
conduct, as well as (3) auctoritas. As means for such presentation, the following
examples can be identified (see Table 1), where the strategic interplay between
explicit and implicit information is also evident.
Reading Scipio's defense in the broader frame, that is, as a particular language activity type (i.e., judicial oratory) with its typical structure, language,
code and style, the fragment from Gellius can also be analyzed as a part of refu-
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tation. The general argumentative pattern consists of the main argument from
authority about Scipio Africanus' merits and moral conduct (i.e., his ethos), followed by the ad hominem argument (i.e., the abusive ad hominem argument)
about his opponent.56 Both arguments support the conclusion about dropping
charges against Scipio Africanus. The argument can be reconstructed in the following scheme:
(6) (a) Premise 1: I am an authority, and I believe that charges must be dropped.
(b) Premise 2: My accuser is not an authority (he is a nebulo).
(c) Conclusion: Charges must be dropped.
In the fragment, both premises remain implicit and so does the conclusion.
But Gellius' description of the situation (i.e., the co-text of the quotation) and
the above-indicated pragmatic aspects of the quoted speech might provide us
with enough information for such a general meaning construction. The question is: Why would Scipio Africanus, one of the most famous Romans, use the
implicit argument from authority to succeed in a trial against him? Indeed, a
coherent answer cannot be provided from the analysis of Gellius' fragment.
However, we can rephrase the question and include results of the background
analysis into a tentative answer that would, in some part, explain (alleged) Africanus' linguistic choices regarding the construction of his ethos, which were
identified in the schematic presentation above. Namely, we can ask ourselves,
to what types of implicit meaning in Gellius' representation of an early Roman
orator do premises and conclusion belong to and why? Taking into account
the investigation of the referential framework and strategies of language use,
it would seem that Scipio Africanus' implicit argument from authority (i.e., his
ethos) can be seen more as a presupposition and not as an implication or implicature. The elements of Scipio's authority (i.e., his merits, social status, etc.),
due to the Roman cultural presuppositions, represented a shared background
knowledge and not something to be logically inferred from a form of expression or conventionally (much less) conversationally inferred by his addressees.
His ethos as a persuasive/argumentative strategy can be seen as the effect of
the use of implicitly communicated content, which had a pre-discursive nature
and preceded him as an utterer/orator. In other words, he might be able to use
his ethos as the main argument regardless of its relevance to the conclusion/
charges because of the Roman socio-cultural context, which legitimated such
use. As for the other two elements in the argument scheme, we can interpret

56

Walton, Ad Hominem Arguments, 6.
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the conclusion in (6c) as implication, based on the sufficient grounds that
Scipio Africanus is offering in the context of his "self-characterization", and a
second premise in (6b) as implicature. The ad hominem contains a characterization of Africanus' accuser/opponent (i.e., nebulo).57 What nebulo stands for
and why he cannot be seen as a proper authority in the trial, which is taking
place on the anniversary of Scipio Africanus' defeat of Hannibal, is something
that, according to Gellius, audience at the trial must have inferred from speaker's description of his past actions, social status, and moral conduct. And this
may be another reason why Scipio Africanus took the effort of enumerating
his ethotic qualities otherwise known to the audience: to imply the enormous
social and moral incompatibility between the two public speakers—that his
opponent's character is opposite, which would make his ethos inconsistent
with the accusations he has set forth against Scipio and therefore lacks a valid
proof for the case. Or in the form of a reconstructed generalized "traditional
Roman" ethotic argumentative scheme:
(7) ( a) Premise 1: The ethos of an orator is such and such.
(b) Conclusion: The cogency of the orator's claim is consistent with
ethos.

Conclusion
From the analysis of the strategic use of explicit and implicit meaning generation in the construction of ethos of Scipio Africanus, we can observe that the
orator's argumentation relied on the impact of his self-characterization made
upon the cultural presuppositions of the time. Such strategies were common
and are evident in many other fragments of Roman orators. Indeed, there are
limitations to the study of the use of rhetorical concepts in classical rhetoric,
which, in the context of Roman rhetoric, inevitably face two problems. The
first issue represents the substantial influence of Greek Hellenistic rhetorical
system. Adopted by Romans by the end of the second century BC, it quickly
became the ground for a development of new "contaminated" persuasive strategies, which influenced language use in general, as well as reshaped the entire
Roman literary production and understanding of traditional oratory. The other
difficulty lies in the lack of sources, which limits more thorough analyses based
on larger corpora of texts. However, the case study showed that with a combi-

57

Holford-Strevens says that the word 'nebulo' is likely Gellius' invention (Aulus Gellius, 194).
Nevertheless, considering the situation and the reputation of Scipio Africanus as an orator (portrayed
as skillful and bold), it can be assumed that some disqualification would be used instead.
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ned approach of rhetoric and linguistic pragmatics a helpful reconstruction of
strategies of ethotic persuasion in Roman oratory can be made. It revealed that
it is the importance of one's character in the Roman society that made these
strategies a focal point of persuasion and a formal means of proof. With its predominantly implicit characteristics, this is a unique Roman perspective on the
rhetorical ethos that, despite the adoption of Greek rhetorical system, vitally
influenced a further development in the Roman rhetorical practice and theory.

Janja Žmavc
RETORIČNI ETHOS: POSKUS JEZIKOVNO PRAGMATIČNEGA
POGLEDA NA KLASIČNO RETORIKO

POVZETEK
Raziskovanje retoričnega ethosa v klasični grško-rimski retoriki je precej
raznoliko in sega od historičnih in teoretskih konceptualizacij pa vse do praktičnih vidikov in analitičnih pristopov. V najširšem pomenu besede bi ga lahko
opredelili kot prepričevalno strategijo, ki je temeljila na učinkoviti predstavitvi
govorčevega značaja/podobe. Slednji je v grško-rimsko družbi veljal za izrazito
pragmatično kategorijo, ki ni bila osredinjena na osebni, intimni svet posameznika temveč na vrednotenje posameznikovih dejanj kakor tudi na družbene
kategorije, kot so izvor, položaj, poklic in politična usmerjenost. V kontekstu
retorike je to pomenilo, da je predstavitev tovrstnih značilnosti omogočala
konstrukcijo verodostojne in družbeno sprejemljive podobe, ki je neposredno
in ključno prispevala k prepričljivosti govora. Z izjemo historičnih perspektiv
je večini raziskovalnih smeri bolj ali manj skupno, da v ospredje postavljajo
Aristotelovo pojmovanje retoričnega ethosa ali ga kombinirajo s sodobnimi teorijami argumentacije in diskurza. Ne glede na morebitne historične in
konceptualne zamejitve v pojmovanju ethosa kot retorične strategije, pa je pri
vsaki rekonstrukciji in oziroma oblikovanju modela, ki se sklicuje na antične
principe, treba upoštevati vsaj tri izhodišča, ki pomembno določajo njegove
lastnosti in analitično uporabnost. Retorični ethos je v tem pogledu treba razu-
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meti predvsem kot: a) primarno vpet v grško-rimski socio-kulturni svet, ker gre
izvorno za element iz govorniške prakse; b) mnogoplasten teoretski koncept v
grško-rimskem retoričnem sistemu, ki se bistveno razteza onkraj Aristotelove
in Izokratove konceptualizacije; c) retorično reprezentacijo znotraj antičnih
kulturnih predpostavk o značaju, ki se lahko odraža s pomočjo različnih jezikovnih strategij, a z enotnim retoričnim ciljem, to je zagotoviti govorčev uspeh
pri prepričevanju poslušalcev.
Tudi v raziskovanju rimske retorike (kakor tudi retorike kot veščine javnega prepričevanja sploh) velja za eno ključnih predpostavk družbeno in kulturno okolje, v katerem se (je) le-ta kot strategija jezikovne rabe udejanja(la).
Rimsko državo je vodila skupina aristokratskih družin, ki so usmerjale njen
ekonomski, politični in kulturni razvoj, zato je bilo javno nastopanje kot oblika družbenega delovanja omejeno na člane vladajoče elite. V zgodnjem obdobju rimske retorike, ki kronološko sovpada z zgodnjo in deloma pozno rimsko
republiko, se ta okoliščina odraža v posebnostih rabe prepričevalnih strategij
in pojmovanju njihove vloge znotraj javnega diskurza. Zlasti v kontekstu argumentacije (tj. logosa) kot tiste strategije, ki je omogočala (ali lajšala) delovanje
nekaterih družbenih struktur, je raba argumenta verjetnosti (značilnega zlasti
za starogrške oblike javnega govora) predstavljala manj pogosto obliko prepričevanja. V poudarjeni obliki ga nadomešča argument (govorčeve) avtoritete, ki
logos tesneje naveže na ethos in – gledano z retorične perspektive – govorca
na ta način postavlja tako v središče vsebine govora kot (retoričnega) dogodka
na sploh. Orator Romanus je namreč na podlagi svojega družbenega in političnega položaja predstavljal splošno priznano avtoriteto in središčno točko
tradicionalnih/prvobitnih oblik javnega govora. Posledično retorični ethos (tj.
primeri konstrukcije govorčeve podobe) iz tega obdobja odraža tudi nekatere
značilnosti, ki so povezane s strateškim izkoriščanjem eksplicitnega in implicitnega. Povedano drugače, pri konstrukciji verodostojne podobe in splošnem
prepričevalnem uspehu pri poslušalcih imajo pomembno vlogo jezikovne strategije, kjer govorci s tem, kar eksplicitno izrečejo, o sebi skušajo povedati še
nekaj drugega. Čeprav iz tega obdobja nimamo ohranjenih veliko daljših zapisov govorov, s pomočjo katerih bi bilo mogoče opraviti natančnejšo analizo
posebnosti v rabi etotičnih strategij, nam zlasti Ciceronova in Kvintilijanova
poročila o zgodnjih rimskih govorcih ponujajo dovolj jasno sliko o govorčevi
podobi kot pomembni in primarno izpostavljeni retorični strategiji (pogosto
tudi kot podlagi/sredstvu za dokazovanje), ki se neposredno navezuje na rimsko (nativno) govorniško tradicijo, temelji na posameznikovem družbenem
položaju in njegovi predobstoječi moralni avtoriteti ter kaže na jezikovno rabo,
kjer tovrstne kategorije največkrat ostajajo neizrečene in so le implicirane. S
pomočjo pragmatične analize ohranjenih fragmentov, ki omogoča raziskovanje različnih kontekstualnih vidikov (od splošne, družbeno kulturne ravni pa
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vse do neposrednega, situacijskega in jezikovnega konteksta) in različnih konvencij jezikovne rabe, ki so mobilizirane v analiziranem diskurzu in med katere
sodijo tudi tipi implicitnega pomena (npr. predpostavke, implikacije, implikature), pa lahko ugotovimo, da v zgodnji rimski retoriki ethos pogosto nastopa v vlogi prepričevalne oz. argumentacijske strategije, ki je učinek implicitno
komunicirane vsebine. Tak ethos je po svoji naravi predobstoječ, pred-diskurziven in govorca/izjavitelja v dani situaciji časovno in vsebinsko presega, saj
zaradi rimskih kulturnih predpostavk o govorčevem družbenem položaju in
moralni avtoriteti predstavlja del skupne vednosti, ki so jo poznali (in imeli za
dovolj samoumevno) tako govorec kot poslušalci, zato o njej ni treba eksplicitno govoriti (tj. je šele vzpostavljati), temveč jo govorec strateško uporablja za
drugačne prepričevalne namene (npr. za potrebe utemeljevanja in pojasnjevanja vsebinsko nepovezanih elementov).
Retorični ethos kot prepričevalna strategija, je torej posledično odražal in
sočasno pomagal ohranjati dominantni družbeni položaj govorcev. Omenjene
družbeno-kulturne posebnosti lahko predstavljajo dobro izhodišče za analizo
retoričnega ethosa kot jezikovno pragmatičnega fenomena, ki, vpet v kontekst
zgodnje rimske retorike, predstavlja časovno in prostorsko specifično komunikacijsko prakso. A ne gre zanemariti, da so prav tovrstne okoliščine zaradi
splošne uveljavljenosti znotraj javnega govora v starem Rimu vplivale tudi na
nadaljnji razvoj rimske retorike kot discipline, kar je posebej očitno v Ciceronovih govorih in razpravah. Slednji se namreč kljub izraziti usmerjenosti h grškim
virom in helenističnemu sistemu retorične tehnike prav v kontekstu retoričnega ethosa pogosto naslanja na prvine rimskega tradicionalnega govorništva.
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Izvleček:

Avtorica predstavi spomenik, za katerega v virih srečamo tudi izraz piramida ali
celo obelisk, ki so ga dali postaviti na Zgornjem Motniku v spomin na leto 1728,
ko je cesar Karel VI. potoval po naših krajih. Prvi tak pomnik na naših tleh je bil
postavljen že na Ljubelju2 ob isti priložnosti, saj je cesar na Kranjsko vstopil prav
preko tega prelaza, kjer je tekla že od antike naprej uveljavljena cesta. Kakor na
Ljubelju, tako so se tudi drugod po Notranjeavstrijskih deželah na obisk cesarja
dobro pripravili, začenši z obnovo in utrditvijo cest, po katerih je cesar potoval
in ki bi naj v prihodnosti služile kot glavne komercialne ceste ter kar najhitrejše
povezave do svobodnih pristanišč Trsta in Reke. Na obeh omenjenih mestih,
ki sta obenem prestavljali tudi mejo med deželami (Ljubelj med Koroško in
Kranjsko ter Zgornji Motnik med Kranjsko in Štajersko), so cesarja počastili
tudi z napisom na spomeniku. Na napisu pa se kažejo tudi značilnosti in manira
postavljanja antičnih cesarskih napisov.

Ključne besede:

cesar Karel VI., poklonitvena slovesnost, 1728, Koroška, Štajerska, promet, ceste

Studia Historica Slovenica
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 18 (2018), št. 2, str. 371–392, 44 cit., 6 slik
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški)
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Uvod12
T. i. piramida z Zgornjega Motnika3 pravzaprav ni stala v samem kraju, temveč v
zaselku Zajasovnik, torej na robu oz. že ob izhodu iz Tuhinjske doline, ki je kar
nekaj časa veljala za pomembno, če ne kar glavno prometno pot med Podonavjem in Primorjem. Po njej je potovala tudi pošta med Ljubljano in Gradcem,
odkar so jo leta 1599 zaradi kuge premestili iz Ljubljane v Kamnik skupaj z drugimi uradi in sodiščem. Konec 17. stoletja pa so trgovino in pošto zopet preusmerili v Črni graben. V letih med 17204 in 1727 so popravili staro cesto, ki je
vodila čez Trojane, kar je vplivalo na to, da je Tuhinjska dolina ostala ob strani,
da je promet po njej zamrl, kar je vplivalo na gospodarstvo, predvsem na trgovino. Gospodarsko življenje v Motniku je nazadovalo, prav tako je prestavitev
ceste usodno vplivala tudi na Kamnik.5 Tudi Kamnik je gospodarsko propadal,
kljub temu da so se njegovi meščani ves čas trudili, da bi ga ponovno oživili.
Leta 1717 so npr. meščani prosili nadvojvodo, da bi šla pošta spet čez Kamnik
in Motnik v Celje, saj je mesto dobilo pošto le občasno. S popravilom stare ceste
čez Trojane je to možnost povsem izgubilo, in ne samo za poštno zvezo, pač pa
tudi za ponovno oživitev prometa.6
Gradenj oz. popravil cest so se do cesarja Karla VI. lotevali le izjemoma – le
ob izrednih okoliščinah oz. priložnostih.7 Prav Karel VI. pa se je zaradi številnih
merkantilističnih ukrepov zavedal, da je potrebno izboljšati tudi prehodnost
dežel. Gospodarsko in prometno je bilo potrebno povezati kraje od Banata do
Dunaja in Trsta. Ker je bilo cestno omrežje povsem zanemarjeno, je dal cesar

1

2
3

4

5

6

7

V izogib nejasnostim je treba dodati, da je spomenik do nas sicer prišel kot piramida z Zgornjega
Motnika, a bi danes rekli, da je bil postavljen na Zajasovniku. Tudi Göthova topografija ga vodi pod
Gornji Motnik.
Podoben spomenik ob isti priložnosti pa so postavili tudi na Semmeringu.
Na napis me je na začetku leta 2016 opozorila dr. Marija Klobčar, ki se je že sama srečala z njimi v
kontekstu cest in prometa skozi Tuhinjsko dolino.
Dela na cestah so se začela le leto dni zatem, ko sta Trst in Reka postali svobodni pristanišči. Prim.
Daniela Hahn, Zwei Besuche im österreichischen Litorale. Triest als Station der innerösterreichischen
Erbhuldigungsreisen Leopolds I. 1660 und Karls VI. 1728. Diplomarbeit (Wien, 2013), str. 43 in diplomo passim (dalje: Hahn, Zwei Besuche).
Pavle Urankar, Zgodovina trga Motnika in okraja (Ljubljana, 1940), str. 54 (dalje: Urankar, Trg Motnik).
Urankar natančno oriše gospodarsko življenje Motnika 16., 17. in 18. stoletja prav s poudarkom na
propadanju, ki ga je v tem obdobju zajelo. Prim. Urankar, Trg Motnik, str. 52–60.
Marija Klobčar, Na poti v Kamnik (Ljubljana, 2016), str. 24–25 (dalje: Klobčar, Na poti v Kamnik). Po
mnenju avtorice postavljena piramida ni spominjala le na srečanje s cesarjem, temveč je tudi opominjala na izgubo možnosti za oživitev prometne povezave skozi Tuhinjsko dolino, s tem pa vsekakor
tudi na vzpostavitev nekdanjega pomena Tuhinjske doline, Motnika (in drugih krajev) ter vsekakor
tudi Kamnika, ki si nikoli ni več opomogel.
Več o izgradnji cestne infrastrukture v Habsburški monarhiji v Roman H. Gröger, "Ausbau des
Strassennetzes in der Habsburgermonarchie", v: 300 Jahre Karl VI. (1711–1740). Spuren der
Herrschaft des "letzten" Habsburgers, ur. S. Seitschek, H. Hutterer, G. Theimer (Wien, 2011), str. 163–
168.
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Zemljevid širšega prostora, na katerem je stal spomenik z označenimi cestami iz časa Jožefa II. (po
Vincenc Rajšp in Marija Grabnar, Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763–1787. Karte, 5. zvezek
(Ljubljana, 1999) (sekcija 175). Lokacija spomenika je posebej označena z napisom monument)

izdelati nove osnove za gradnjo cestnih povezav, ki so stanje cest v 18. stoletju
bistveno izboljšale. Določenih je bilo več vrst cest; najpomembnejše med njimi
so postale t. i. glavne komercialne ceste, ki so omogočale predvsem dostopnost
do svobodnih pristanišč. Čez slovenski prostor je potekalo več takih cest. Ena
je vodila preko Gradca, Maribora, Celja in Ljubljane do Postojne, kjer se je razcepila na krak proti Trstu in krak proti Reki. Druga je tekla iz Ljubljane v Beljak
(čez Korensko sedlo) in tretja v Celovec čez Ljubelj.8
Popravljena cesta čez Trojane je dobila tudi ime Dunajska cesta in prav po
tej cesti je leta 1728 potoval cesar Karel VI. na svoji znameniti poti. Na kranjsko-štajerski meji, ki je potekala prav čez območje Motnika, so ga na Zajasovniku sprejeli kranjski deželni stanovi. Na tem istem mestu so pozneje postavili
spomenik iz črnega marmorja s priložnostnim napisom. Domačini so ga poimenovali konfin, bližnjega kmeta pa Konfinar (Jože Pibernik).9 Prav ta podatek je predstavljal izhodišče lociranja mesta, kjer je spomenik dejansko stal;
kmeta, po domače imenovanega Konfinar, je namreč še vedno mogoče najti
na zemljevidu.
8

9

Vasko Simoniti, "Od začetka 16. do konca 18. stoletja", v: Slovenska zgodovina. Od prazgodovinskih
kultur do začetka 21. stoletja (Ljubljana, 2016), str. 321.
Urankar, Trg Motnik, str. 54.
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Zgodovinski kontekst potovanja Karla VI.
Leta 1728 se je cesar Karel VI. odločil za potovanje preko Štajerske in Kranjske
do dveh glavnih pristanišč na severnem Jadranu, torej do Trsta in Reke, tudi
zato, da bi v teh deželah in mestih utrdil oblast Habsburžanov.10 Pot je začel
v kraju Laxenburg, nadaljeval proti Dunajskemu Novemu mestu (Wiener
Neustadt) ter naprej proti Gradcu; preko Wildona in Ernovža (Ehrenhausen)
je nato prispel v Maribor, kjer se je obrnil proti Koroški, saj je pot nadaljeval
po Dravski dolini proti Muti in nato preko Labota (Lavamünd) in Velikovca
(Völkermarkt) prišel v Celovec. Tako v Gradcu kakor v Celovcu se je odvila t. i.
poklonitvena slovesnost (Huldigungszeremonie). Po tem pa se je preko Ljubelja, kjer spomenika še vedno spominjata na cesarjev obisk, odpravil na Kranjsko: preko Kranja do Ljubljane in naprej do Vrhnike, Logatca in Postojne. Od
tam pa najprej za nekaj dni v Gorico in za tem za nekaj dni v Trst. Iz Trsta se je
vrnil nazaj do Postojne, od koder se je namenil še do Reke, kjer se je mudil od
15. do 18. septembra. Nato pa se je po isti poti vrnil v Ljubljano, kjer je preživel
21. in 22. september. Cesarjevo potovanje se je tako začelo bližati koncu, saj se
je že 24. septembra vrnil v Gradec. Iz Ljubljane se je torej napotil proti Štajerski
in 22. septembra prespal v kraju, ki ga v virih in literaturi najdemo pod različnimi imeni: Schernbüchl, Schermpüchel in celo Schönbichl.11 Naslednji dan je
sledila še slovesnost na Zgornjem Motniku, torej na meji med Kranjsko in Štajersko, za tem pa se je odpravil proti Celju, kjer je spet prenočil, od koder se je le
še vrnil v Gradec in s tem sklenil krog trimesečnega potovanja.12
O delu poti med Celovcem in Ljubljano, preko Ljubelja, je bilo v preteklosti
že pripravljenih kar nekaj poročil.13 Cesar Karel VI. je namreč želel omenjeno

10

11
12

13

Morda je ob tem treba pomisliti tudi na to, da ni imel moškega naslednika, zato se mu je takšna gesta
zdela še toliko bolj pomembna in nujna. Mlada Marija Terezija je cesarja spremljala do Gradca. Prim.
Stefan Seitschek, "Die Erbhuldigungsreise 1728. Organisation ung Durchführung", v: Habsburger
unterwegs: vom barocken Pomp bis zur smarten Businesstour, ur. R. Zedinger, M. Raffler, H. Heppner
(Graz, 2017), str. 51, 54 (dalje: Seitschek, "Die Erbhuldigungsreise 1728").
Glej opombo št. 23.
Prim. zemljevid v Hahn, Zwei Besuche, str. 124. O odločitvi za to pot, pripravah na potovanje in o
potovanju samem najdemo veliko podatkov v dveh prispevkih iz leta 2017, prim. Eva Holz, "Die
Habsburger in Krain", v: Habsburger unterwegs: vom barocken Pomp bis zur smarten Businesstour, ur.
R. Zedinger, M. Raffler, H. Heppner (Graz 2017), str. 31–37 (dalje: Holz, "Die Habsburger"), predvsem
pa Seitschek, "Die Erbhuldigungsreise 1728", str. 45–85, kjer natančno na osnovi (arhivskih) virov
predstavi organizacijo, potek, vire, načrtovanje poti in z njo povezane stroške. Natančno povzemanje
njegovih ugotovitev na tem mestu ni potrebno, saj nas bolj zanima dogajanje na Zgornjem Motniku
(torej na Zajasovniku), ki pa je pri obeh avtorjih obrobnega pomena. Zdi se, da je do takrat cesar glavnino dela, zaradi katerega je sploh prišel, že opravil, namreč z obiskom Trsta, Reke, tudi Ljubljane in
Kranjske nasploh.
Richter, "Kaiser Karl VI. auf dem Wege vom Loibl nach Laibach 1728", Laibacher Wochenblatt, 14.
4. 1818, št. 16; August Dimitz, Geschichte Krains von der ältesten Zeit bis auf das Jahr 1813. IV. Theil
(Laibach, 1876), str. 150–151.
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Spomenika (sicer že velikokrat obnovljena) s starega Ljubelja, ki sta nastala ob enaki priložnosti in ju
lahko navedemo za primerjavo (Foto: J. Visočnik)

cesto uporabljati kot najhitrejšo povezavo med Dunajem in Trstom, zato jo je
tudi utrdil in obnovil. Cesta je sicer imela že dolgo tradicijo (vsaj od srede 16.
stoletja naprej, če pustimo ob strani dejstvo, da so jo uporabljali že Rimljani),
a so jo za cesarja in po njegovem ukazu, ko je prečkal prelaz Ljubelj, še utrdili
in razširili.14 Ob tej priložnosti so zgradili dva obeliska iz granitnih blokov (s
kroglo in kovinsko palico na vrhu). Na tabli zraven enega od obeh obeliskov pa
piše, da so ju zgradili koroški deželni stanovi, da bi s tem počastili Karla VI. Na
omenjeni tabli lahko še preberemo, da je na tem odseku ceste nekoč stal približno 100 metrov dolg predor (med letoma 1586 do 1727).15
Karel VI. je med potjo (kakor tudi drugače) dokaj vestno pisal notice v
svoj dnevnik in te predstavljajo zanimiv zgodovinski vir, predvsem pa odstirajo cesarjev pogled na dežele, kraje in mesta ter ljudi, mimo katerih je potoval
in s katerimi se je srečeval. Z obravnavane poti jih je v glavnem že predstavil
Seitschek,16 na tem mestu nas bodo pa predvsem zanimale tiste, ki so vezane na

14

15
16

Anton Koblar, "Cesta čez Ljubelj in ljubeljski piramidi" (Die Strasse über Loibl und die Loibler
Pyramiden), Mittheilungen des Musealvereins für Krain 3 (1893), str. 220–223.
Walter Šmid, "Der Loibelpass", Carniola 2 (1909), str. 156–163.
Seitschek, "Die Erbhuldigungsreise 1728", str. 68–73.
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odhod iz Ljubljane ter na slovo od Kranjske.
Govorimo torej o dnevih med 21. in 24. septembrom 1728, ko cesar po
svoji navadi v dnevnik sicer zapiše nekaj besed, ki pa so precej skopo odmerjene. Na kratko nam začrta potek teh dni: essen, schreiben, gebett17 … Ponovijo se
informacije o krajih, tu in tam doda opazko, da mu je dežela všeč, prav tako za
Celje napiše, da je lepo mesto. Več kot očitno je njegovo navdušenje in hvaležnost, da je nazaj v Gradcu, ker je bil zadnji del poti pač res naporen, tudi zaradi
dežja, ki ga večkrat omeni. Žal pa ni dodatnih informacij o spomeniku, s katerim se na tem mestu ukvarjamo.18

Spomenik (piramida) in njegov napis
Spomin na t. i. piramido (obelisk?) nam je ohranila Göthova topografija,19 ki
je nastala na pobudo nadvojvode Janeza in je zajemala deželo Štajersko. Ker je
bil Zgornji Motnik takrat del Štajerske, ga je topografija zajela in tako opozorila na spomenik z napisom, ki po eni strani ohranja spomin na cesarjev obisk
leta 1728, po drugi pa opozarja na neuspešna prizadevanja za uveljavitev prometa skozi Tuhinjsko dolino. Omenjena topografija, ki jo sestavljajo odgovori
na vprašanja, v odgovoru št. 23 poda nekaj osnovnih podatkov o spomeniku
(lokacija, velikost, oblika, material), v prilogi poda tudi prepis napisa, ki se je
nahajal na treh straneh.20 Göth namreč navaja, da na jugozahodnem delu občine stoji tik ob mimoidoči komercialni cesti iz kamnitih kvadrov sezidana četverokotna piramida, ki meri v višino ok. 3 ½ sežnja, v podstavku pa 5/6 sežnja.21
Opis lokacije in spomenika najdemo že leta 1751; Keysslers namreč opisuje
razna potovanja (poti), med drugim tudi skozi Kranjsko in Štajersko. Pravi, da je

17
18

19

20

21

Hrana, pisanje, molitev.
Österreichische Staatsarchiv/Haus-, Hof- und Staatsarchiv (AT-OeStA/HHStA), HausA Sammelbände
2–14, Tagebuch Kaiser Karl VI. Heft 14, 1727–1729. Za pomoč pri iskanju in pridobivanju virov se
zahvaljujem dr. Mihi Šimcu, za posredovanje transkribiranih delov Dnevnika pa dr. Stefanu Seitschku.
Deželni arhiv v Gradcu je okoli leta 1880 prevzel zapuščino prof. dr. Georga Götha. Göth je v letih med
1838 in 1845 nadaljeval akcijo, ki jo je že 1811 začel nadvojvoda Janez, torej anketni način zbiranja
podatkov. Nastala je bogata zbirka podatkov, ki pa je bila obdelana in deloma objavljena le za nemški
del Štajerske. Slovenski del je za nekaj časa praktično izginil s strokovnih radarjev. Od leta 1980 je
celotna zbirka Göthove topografije za slovenski del Štajerske fotokopirana in na voljo raziskovalcem
na Inštitutu za slovensko narodopisje (Sg. ZRC SAZU, Arhiv ISN, Göthova topografija, mapa 93, kopija), prim. Niko Kuret, Slovensko Štajersko pred marčno revolucijo 1848. Topografski podatki po odgovorih na vprašanja nadvojvode Janeza (1818) in Georga Götha (1842). Prvi del, 1. snopič. Gradivo za
narodopisje Slovencev (Ljubljana, 1985), str. 7–17 (dalje: Kuret, Slovensko Štajersko 1/1).
Niko Kuret, Slovensko Štajersko pred marčno revolucijo 1848. Topografski podatki po odgovorih na
vprašalnice nadvojvode Janeza (1811) in Georga Götha (1842). Prvi del, 3. snopič. Gradivo za narodopisje Slovencev (Ljubljana 1989), str. 299–301; Klobčar, Na poti v Kamnik, str. 33.
Kuret, Slovensko Štajersko 1/1, str. 300. 1 seženj je enak 1,89648 metra, kar pomeni, da je bil spomenik
visok več kot 6,5 metra, kar se zdi skoraj nemogoče.
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pot med Šentožboltom in Vranskim precej hribovita, in prav tu teče tudi meja
med Kranjsko in Štajersko, na kar opozarja tudi spomenik (mejnik) z napisom
fines Carniolae (meja Kranjske). Približno 20 korakov pred tem (spomenikom)
pa stoji lepa štirikotna piramida na bazi iz črnega marmorja, njen vrh pa zaključuje orel z razprostrtimi krili iz sivega marmorja, ki je obrnjen proti Kranjski. V
kljunu poleg vladarskega jabolka drži še žezlo. Avtor poda še prepis napisa na
piramidi, in sicer na treh straneh, za četrto napiše, da se dotika hriba in je zato
ni mogoče prebrati.22 Prepis napisa na t. i. obelisku je mogoče najti tudi v fondu
arhiva AT-Oesta/HHSTA (Haus-, Hof- und Staatsarchiv) – OMeA (Obersthofmeisteramt) – ÄZA, AŠ 34), ki ga uvede zanimiv napis:
OBELISCUS
DIVO
CAROLO VI.
ROM. IMPERATORI
SEMPER AUG.
ad Tauriscos
per Trojanum montem redeunti
in finibus Ducatus Carnioliae
a Dicatissimis Statibus erectus,
Haec, quae sequuntur,
Marmori insculpta complectitur.23
Prevod: Božanskemu Karlu VI., rimskemu cesarju, vedno Avgustu, ki se je vračal
k Tavriskom, preko trojanskega hriba na ozemlju vojvodine Kranjske, so (spomenik) postavili kar najbolj predani stanovi. To, kar sledi, je vklesano v marmor.
Pričujoči napis iz prve polovice 18. stoletja kaže nekaj zanimivosti, ki spominjajo na antiko in na rimske napise, ki jih poznamo iz celotnega rimskega
imperija. Na začetku lahko vidimo odmev rimskih cesarskih napisov, saj so že
same besede, ki so jih uporabili za cesarja, enake kot na rimskih cesarskih napisih; začenši z divus, imperator ter seveda augustus. Za Karla VI. uporabijo tudi
besedno zvezo Romanus imperator. Preseneča še naslednja vrstica, ki pravi, da
se cesar vrača k Tavriskom (ad Tauriscos). Vsekakor nenavaden izbor besede, s
katero bi naj povedali, da se cesar vrača na Štajersko. Tavriski namreč veljajo za
eno izmed keltskih ljudstev, ki so na slovenskem prostoru imeli predvsem dva
močna centra: v Navportu in Celeji, obvladovali so torej predvsem osrednjo in
22

23

Johann Georg Keysslers, Neueste Reisen durch Deutschland, Böhmen, Ungarn, die Schweiz, Italien und
Lothringen (Hannover 1751), str. 1206–1207 (dalje: Keysslers, Neueste Reisen).
S pripisom: Labaci, Formis, J.G. Mayr, Inclytae Prov. Carniol. Typogr.
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vzhodno Slovenijo. Tukaj najbrž lahko iščemo razlog, da so Tavriski v tem primeru tako rekoč sinonim za (slovensko) Štajersko.
Sledi prepis vseh treh strani napisa, ki se v glavnem ne razlikuje od tistega,
ki nam ga je posredoval Göth.24 Zanimivo je, da tudi angleško govoreči svet po
svojih popotnikih zve za ta spomenik in seveda še številne druge zanimivosti
ter znamenitosti naših krajev. Na tem mestu nas še posebej pritegne sestavek z
naslovom: "A journey from Laibach, or Lubiana, to Gratz, the metropolis of the
Dutchy of Stiria".25
21. septembra, na praznik sv. Mateja, je cesar ves dan preživel v Ljubljani, 22.
septembra po kosilu pa je Karel VI. krenil iz Ljubljane proti Štajerski, bolj točno
proti t.i. Schermpüchlu (Schermbüchel),26 kjer je tudi prenočil. Že v Ljubljani
pišejo, da ni imel sreče z vremenom, spremljalo ga je namreč deževje, ko pa
23. nadaljuje pot preko Trojan, torej od meje s Kranjsko do Vranskega, mora

24

25

26

Opaziti je mogoče neznatne razlike pri določenih besedah, ki jih je Göth izpisal v celoti, na tem mestu
pa so okrajšane, a ne puščajo nobenega dvoma, za kaj gre.
Prim. The Harleian Miscellany XI (London, 1810): "The travels of three English Gentlemen", str. 218–
354, glej predvsem stran 235: "Not far from Franz, we saw an obelisk, or column, standing on the left
hand of the highway, with two Latin inscriptions upon it. This, we were told, served for a boundary to
Carniola and Stiria, on that side. The inscriptions being long, we did not take them down in writing. But,
from the beginning of one of them, it appeared, that the obelisk was erected, in order to notify to passengers, when and by whom, these roards were repaired, and brought to that perfection in which travellers
now find them." ("Nedaleč od Franca smo videli obelisk ali steber, ki je stal na levi strani prometnice
in na katerem sta bila dva latinska napisa. Kot so nam povedali, je na tej strani služil kot mejnik med
Kranjsko in Štajersko. Ker sta bila napis dolga, si ju nismo zapisali. A iz začetka enega od njiju se je
zdelo, da so obelisk postavili z namenom obvestiti potnike kdaj in kdo je te ceste obnovil in jih spravil
do popolnosti, v kateri jih potnik danes najde.") Pomenljivo opažanje o obravnavanem spomeniku,
predvsem pa o cesti, ob kateri je stal, navajam kar v izvirniku in v celoti.
Ni popolnoma jasno, za kateri kraj gre, sploh če vzamemo v obzir, da so se nekateri brez izraženega
dvoma odločili za Čemšenik (ki ga sicer v nemščini poznamo kot Tschemschenig), prim. Holz, "Die
Habsburger", str. 37. Če bi se ta možnost izkazala za najbolj pravilno, bi cesar najverjetneje prespal
ali na samem gradiču Čemšenik ali na gradu Gamberk (Gallenberg), prim. Ivan Jakič, Vsi slovenski
gradovi (Ljubljana 1997), str. 78, 107–108 (dalje: Jakič, Gradovi). Pod imenom Scherenbüchel sicer
obstaja v vasi Češenik (blizu Doba) dvorec z istim imenom, ki bi lahko nudil cesarju prenočišče za eno
noč, sploh če imamo v mislih, da se je cesar iz Ljubljane odpravil šele popoldan in da je najbrž zaradi
neugodnega vremena napredoval počasi. Lastnik gradu je bil v tistem obdobju Volf Herbert Apfaltrer,
prim. Jakič, Gradovi, str. 78–79. Cesar bi tako 22. popoldan naredil slabih 25 km, 23. zjutraj pa podobno razdaljo do Trojan in nato še približno 10 km do Vranskega, kjer je kosil, kar se zdi izvedljivo. Hahn,
Zwei Besuche, str. 124 pa na zemljevidu poti Karla VI. kot prenočišče označi kraj Schönbichl, ki bi ga
morali postaviti v bližino Prebolda; tam je namreč obstajal dvorec Šešče (Schönbichel), kar se zdi še
manj verjetno, saj bi se v tem primeru cesar 23. moral kar daleč vračati na Trojane.
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prečkati kar nekaj rek in večjih potokov (Savinja, Bolska,27 Trnavca), pri čemer
je imel iz očitnih razlogov težave.28
23. septembra se je povzpel na trojanski hrib, kjer Kranjska doseže svoj
kraj, in tam so ga počastili deželni stanovi s tem, da so mu postavili marmorni
spomenik z napisom. Tudi ta vir omenja cesarskega orla z insignijami na vrhu
omenjenega spomenika, s katerim so še poudarili mejo med Kranjsko in Štajersko. Po tem se je deželni glavar Wolffgang Weikard grof Gallenberg, ki je cesarja
spremljal na poti iz Ljubljane do skrajne meje Kranjske, poslovil in se napotil
nazaj v Ljubljano. Cesar pa je pot nadaljeval proti Celju, kjer je tudi prespal.29
V Celju je ob tej priliki nastal kronogram:30
ADVENTV PRINCIPIS HAEREDITARIJ CIVITAS GAVDET.
Prevod: Ob prihodu dednega kneza se mesto veseli (1728).
23. septembra je nadaljeval pot mimo kartuzijanskega samostana v Žičah
(Seitz), Konjiške gore (Gonowitzer Berg) do trga Konjice (Gonowitz), kjer se je
ob tej priložnosti pripravil portal s cesarskim orlom (z mečem in žezlom), prsi
pa mu krasita začetnici C. VI. (Carolus VI.). Na obeh straneh opisanega reliefa
stoji napis:
CONSTANTIA ATQVE FORTITVDINE SVA HAEC ORBEM TVTO GVBERNAT.
Prevod: S stanovitnostjo in svojo močjo varno vlada temu svetu (1728).

27

28

29

30

O potoku Bolska je nekaj besed zapisanih tudi v opisih k vojaškim kartam iz druge polovice 18. stoletja, torej ca. pol stoletja za tem, ko je tod potoval cesar in so cestno infrastrukturo v veliki meri obnovili; prim. Vincenc Rajšp in Marija Grabnar, Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763–1787. Opisi, 5. zvezek (Ljubljana 1999) (sekcija 175), str. 138: "Potok Bolska je tukaj širok 3 do 6 korakov, ima kamnito
dno; pri cesti je čezenj speljan dober most." V sklopu opisa Trojan se nadaljuje z opisom cest oz. poti
(prav tam, str. 138–139): "Komercialna cesta je od prvega mostu pod to vasjo do trojanskega klanca
ali tako imenovanega Učaka s tovornimi vozili težko prevozna. Enako težko prevozna je tudi pot od
Šentožbolta na Učak. Na Učaku je 4 do 5 sežnjev globok predor skozi hrib. Cesta je zaradi majhnih
izvirov, prhke zemlje sestoječe iz drobnih skrilavcev, slabe kakovosti. Da bi jo ohranjali v uporabnem
stanju, bi jo morali skoraj vedno popravljati. Od tod do meje s Štajersko je pot po opisani sekciji dobra;
ima trdna, kamnita tla, kjer je potrebno, so na obeh potokih, ki tečejo tod mimo, speljani dobri leseni
mostovi. Poti po hribovju so zelo slabe in primerne le za lahka vozila od dobrem vremenu."
Österreichische Staatsarchiv/Finanz- und Hofkammerarchiv (AT-OeStA/FHKA), SUS HS 0101
Erbhuldigung von Innerösterreich für Karl VI., 1728, http://www.archivinformationssystem.at/detail.
aspx?id=2197, pridobljeno: 10. 6. 2018.
Karl Seyfrid, Peritzhoffer pl. Perithoff auf Ehrenhaimb, Erb-Huldigungs Actus im Hertzogthum Crain
(Laybach 1739), str. 67–70 (dalje: Perizhoffer von Peritzhoff, Erb-Huldigungs Actus); Holz, "Die
Habsburger", str. 37.
AT-OeStA/FHKA SUS HS 0101 Erbhuldigung von Innerösterreich für Karl VI., 1728, http://www.
archivinformationssystem.at/detail.aspx?id=2197), pridobljeno: 10. 6. 2018.
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Pod upodobitvijo pa še eden:
ANNI VESTRI NON DEFICIANT ET REPLEANTVR PIA NOBIS FILIORVM

VBERTATE.

Prevod: Leta vam ne pojemajo in so nam napolnjena s pobožnim preobiljem
sinov (1728).
Iz Slovenskih Konjic je pot nadaljeval proti Slovenski Bistrici, kar je bil očitno eden izmed bolj napornih odsekov potovanja, saj so za ta relativno kratek
del poti porabili kar 6 ur, čemur bi naj spet botrovalo slabo vreme, dež, spolzka
in blatna cesta. Na mestnih vratih pa je cesarja spet pričakal napis:

IMPERATOR CAROLVS SEXTVS SOL VRBI RADIANS.
Prevod: Cesar Karel VI., sonce, ki sveti na mesto (1728).
Cesar je v Slovenski Bistrici ostal samo čez opoldne; ker je bila pot zanj tako
naporna, jo je želel takoj nadaljevati in čim prej zaključiti. Odpravil se je torej
proti Gradcu preko Maribora, Ehrenhausna, Wildona in na cilj prispel ob osmih
zvečer.31
Noben vir ne poroča, kdaj točno so spomenik postavili. Nikjer ni izrecno
zapisano, da je bilo to istočasno z obiskom cesarja. Vsekakor pa je spomenik
že stal pred letom 1739, ker je omenjen v knjigi Karla Seyfrida, Peritzhoffer pl.
Perithoff auf Ehrenhaimb, Erb-Huldigungs Actus im Hertzogthum Crain.32

Napis na motniški piramidi
Na vzhodni strani33
IOANNES CASPERUS COMES A COBENZL
SACRAE CAESAREAE MAIESTATIS SUPR(EMUS) CAMERARIUS OLIM CARNIOLAE CAPITANEUS
QUI VIAS INSTRUARE COEPIT QUAS WOLFFGANG WIECHARD COMES A

31

32
33

AT-OeStA/FHKA SUS HS 0101 Erbhuldigung von Innerösterreich für Karl VI., 1728, http://www.
archivinformationssystem.at/detail.aspx?id=21972), pridobljeno: 10. 6. 2018.
Perizhoffer von Peritzhoff, Erb-Huldigungs Actus, str. 67–70.
Transkripcija je vzeta iz Göthove topografije (ZRC SAZU, Arhiv ISN, Göthova topografija, mapa 93,
kopija), ki jo je objavila že Klobčar, Na poti v Kamnik, str. 26–27. Prepis napisa na vzhodni strani in
tistega na zahodni je popravljen s pomočjo fragmentarno ohranjenih plošč (prim. fotografiji).
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Ohranjen napis z vzhodne strani "motniške piramide", vzidan v poslopje t. i. stare pošte na Vranskem
(Foto: J. Visočnik)

GALLENBERG
SUPR(EMUS) CAPITANEUS CONSUMAVIT
ORPHEUS COM(ES) A STRASSOLDO
PRAETOR ET LOCUMTENENS
FRANC(ISCUS) ANT(ONIUS) CO(MES) AB AURSPERG
MARESCHALLUS
ERNESTUS FERDINAND(US) COM(ES) A SAURAU
DEPUTAT(US) PRAESID(IS)
ANT(ONIUS) IOSEPH(US) COM(ES) AB AURSPERG
GEORG(IUS) XAV(ERIUS) DE MAROTTI EP(ISCOPUS) PET(INENSIS)
IOAN(NES) ADAM(US) COM(ES) A RASP
FRANC(ISCUS) IAC(OBUS) A SCHMIDHOFFEN.
Prevod: Janez Kaspar grof pl. Kobenzl, najvišji komornik svetega cesarskega veličanstva, nekoč kranjski deželni glavar, ki je začel graditi (urejati) ceste, katere je
dokončal Volk Vajkard grof pl. Gallenberg, (najvišji) deželni glavar.
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Orfej grof pl. Strassoldo, deželni sodnik (pretor) in namestnik,
Frančišek Anton grof pl. Auersperg, (deželni?) maršal,
Ernest Ferdinand grof pl. Saurau, član deželnega zbora,
Anton Jožef grof pl. Auersperg,
Jurij Ksaverij pl. Marotti, škof Pičenski,
Janez Adam grof pl. Rasp,
Frančišek Jakob pl. Schmidhoffen.

Na štajerski strani
HIC CERNE VIATOR
EXTREMOS DUCATUS CARNIOLAE FINES
UBI POST INVISOS EJUS PENATES
RECEDENTI CAROLO VI. CAESARE MAXIMO
POSTREMO ANIMOS SUOS SUBSTRARUNT
ATQUE PATRIAM
CAESAREAE CLEMENTIAE CONSIGNARUNT
TANTAE REI MEMORIAM
HOC ERECTO MONUMENTO
AETERNITATI COMMENDARUNT.
FIDELISSIMI STATUS.
Prevod: Tukaj, popotnik, glej, skrajne meje vojvodine Kranjske, kjer so za njenimi nevidnimi bivališči odhajajočemu najvišjemu cesarju Karlu VI., naposled
izročili svoja srca in pritrdili domovini cesarske miline. V spomin na to so zgradili
ta spomenik in ga izročili večnosti najbolj zvestega stanja.

Na zahodni strani
IMMORTALI MEMORIAE.
OB IMMORTALIA PRODIGIA
CAROLI VI. CAESARIS AUGUSTI M(AXIMI?)
CUM POST INSTAURATAS VIAS
ATQUE AMPLIATA MERCIMONIA
CARNIOLAE DUCATUM
MAIESTASTIS SUAE NUMINE
PRAESENS BEASSET
GLORIAE COLOSSUM EREXERUNT
VENERABUNDI PROCERES.
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Ohranjen napis z zahodne strani "motniške piramide", vzidan v poslopje t. i. stare pošte na Vranskem
(Foto: J. Visočnik)

ANNO MDCCXXVIII.34
Prevod: Trajnemu spominu! Vsled nesmrtnih znamenj največjega vzvišenega
cesarja Karla VI. Potem ko so bile vzpostavljene ceste in pomnožen blagovni promet, so po volji njegovega veličanstva, ki je sam blagoslovil vojvodino Kranjsko,
prečastiti plemiči postavili kolos slave, leta 1728.
Popisana pa naj bi bila še četrta stran piramide, ki pa je, ker je bila "naslonjena" na pobočje za spomenikom, ni bilo več mogoče prebrati.35 Ker pa o tem
drugi viri, ki prav tako navajajo napis, molčijo, gre v ta podatek dvomiti.

34

35

Na fotografiji ohranjene plošče je letnica zapisana napačno (glej sliko 4): MDCCXXMIII, česar ni zaslediti v nobenem znanem prepisu. Očitno se je vsem prepisovalcem zdelo povsem samoumevno, da
bi moral biti namesto drugega M V, in tega niso niti zaznali ali zabeležili. Drugih neskladnosti med
starimi prepisi in ohranjenim napisom ni.
Keysslers, Neueste Reisen, str. 1207.
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Komentar k napisu
Komentar je potreben predvsem k napisu na vzhodni strani spomenika, saj prinaša omembe številnih pomembnih mož tistega časa, torej prve polovice 18.
stoletja, ki so takrat predstavljali pomemben del plemstva, deželne uprave itd.
Napis se začne z Janezom Gašperjem Kobenzlom, ki je bil rojen leta 1664 kot
sin Janeza Filipa. Bil je deželni glavar v Gorici (1713) in deželni glavar na Kranjskem (1714); opravljal pa je še druge visoke državne funkcije mesta. Umrl je v
Gradcu leta 1742. Njegov brat Ferdinand Leopold je bil stolni prošt v Ljubljani,
drugi brat Ludovik Grundaker pa je bil cesarski komornik. Cesar Karel VI. je
njega in njegovo družino povzdignil v grofovski stan. 36
Volk Vajkard Gallenberg (Wolffgang Weichard Gallenberg) je bil sin
Jurija Žige Gallenberga, ki je bil eden najvidnejših politikov 17. stoletja na Kranjskem. Leta 1666 je postal grof, bil je kranjski deželni upravitelj in upravnik ter
dolgoletni kranjski deželni odbornik. Leta 1670 je dogradil Sotesko, na Brdu, ki
so ga Gallenbergi pridobili v drugi polovici 17. stoletja, pa je v tem času bival le
oskrbnik. Brdo sta podedovala mlajša sinova Volk Vajkard in Sigfrid Boltežar.
Volk Vajkard (1669–1733) je bil kranjski deželni glavar med 1724 in 1733.37
O grofu Orfeju Strassoldu se je mogoče še najbolje poučiti v članku o
stavbni zgodovini dvorca Zalog pri Moravčah (I. Sapač). Leta 1695 je namreč
grof Orfej Strassoldo prodal po materi podedovani grad Krško in kupil dvorec
Zalog pri Moravčah, ki ga je izbral za svojo osrednjo podeželsko rezidenco, zato
je sledila temeljita obnova.38 Leta 1709 je kupil še palačo na Novem trgu 6 v
Ljubljani in jo dal takoj zatem temeljito prenoviti.39
Frančišek Anton Auersperg se je rodil leta 1659 v Samoboru. Poleg rezidence na Križu je imel hišo v Ljubljani, za katero ni preveč dobro skrbel. Leta
1725 je mestni svet prosil vicedoma, naj grofu vendar ukaže obnovo. Najverjetneje se to ni zgodilo, saj je že leta 1727 sin Anton Jožef na Novem trgu (nedaleč
od starega domovanja) kupil hišo od Janeza Gašperja Kobenzla. Leta 1722 se je
grof Franc Jožef še tretjič potegoval za mesto stanovskega poverjenika (čeprav
je bila funkcija zakonsko omejena le na dva mandata); ker se je zanj zavzela
sama cesarica Elizabeta, je funkcijo dejansko opravljal tudi tretjič.40
Jurij Frančišek Ksaverij pl. Marotti se je rodil leta 1683 na Reki, kjer je

36

37

38

39
40

http://www.slovenska-biografija.si/rodbina/sbi159952/, pridobljeno: 13. 7. 2018. Prim. še Slovenski
biografski leksikon I (dalje SBL), str. 476–477, ki navaja, da je sicer umrl leta 1742, vendar na Dunaju.
http://www.slovenska-biografija.si/rodbina/sbi195800/, pridobljeno: 13. 7. 2018. Prim. še SBL I, str.
200–202 in Lidija Slana, "Utrinki iz zgodovine Brda", Kronika 52, št. 2 (2004), str. 137–138.
Igor Sapač, "Stavbna zgodovina dvorca Zalog pri Moravčah", Zbornik za umetnostno zgodovino 43
(2007), str. 156 (dalje: Sapač, "Zalog pri Moravčah").
Sapač, "Zalog pri Moravčah", str. 166.
Miha Preinfalk, Po sledeh mogočnega tura (Ljubljana 2005), str. 177–179 (dalje: Preinfalk, Po sledeh).
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pri jezuitih tudi študiral teologijo in bil leta 1707 posvečen za duhovnika. Študij
je nadaljeval v Rimu in postal doktor filozofije in teologije, nato pa je najprej
postal kanonik pičenske škofije, leta 1713 pa je bil imenovan za tamkajšnjega
pomožnega škofa s pravico do nasledstva. Leta 1715 je postal še novomeški
prošt, ob tem pa mu je kranjski vicedom izročil še urbar deželnoknežje posesti
v Novem mestu. Ko je v Pičnu leta 1716 umrl škof, je Marotti avtomatsko postal
njegov naslednik, kar sta potrdila tako cesar kakor papež. Vendar se je Marotti
kmalu moral odločiti za eno od obeh pomembnih funkcij in iz finančnih razlogov je izbral službo novomeškega prošta, čeprav se na razmere na Dolenjskem
nikoli ni povsem navadil, na kar kažejo tudi številne pritožbe proti njemu. Umrl
je leta 1740 na Reki. 41
Janez Adam pl. Rasp, grof oziroma Janez Adam Anton (v virih včasih
tudi Adam Anton), je bil najverjetneje rojen leta 1684 in je umrl 10. marca 1748
v Ljubljani, star 64 let. Kakor njegov oče je tudi on večinoma bival na Krumperku. Deželni odbornik je bil zagotovo med letoma 1730 in 1733. V Kamniku se
je 14. maja 1715 poročil s sorodnico Marijo Ano Jožefo Fürnpfeil iz Škofje Loke
in si tako pridobil del dediščine po loških Raspih.42
Anton Jožef Auersperg, sin Frančiška Antona (glej zgoraj), je po opravljenih funkcijah presegel očeta. Gre namreč za enega najbolj vplivnih, bogatih in
izobraženih mož tistega časa. Od leta 1730 naprej je opravljal številne funkcije:
bil je predsednik urada stanovskih poverjenikov, vršilec dolžnosti deželnega
glavarja, deželni upravitelj, glavarjev pomočnik v cestnih zadevah, tudi cestni
ravnatelj in končno tudi deželni glavar.43
Frančišek Jakob plemeniti Schmidthoffen je bil prisednik plemiškega
deželnega sodišča v Ljubljani. S soprogo Ano Felicito je dobil 22. nov. 1694 sina
Frančiška Antona. Cesar je Frančiška Jakoba dne 11. julija 1733 povzdignil v
baronski stan z naslovom "und Ehrenwortt" in s pridevkom "von Schmidthoffen, Herr zu Treffen und Lukowitz." Trebanjsko graščino je sicer leta 1699 prodal stiškemu samostanu, a jo je dobil nazaj leta 1731, od tega leta do 1736 pa je
prebival na gradu Lukovcu pri Brezovici.44
Napis na štajerski strani pritegne pozornost z nagovorom popotniku: hic
cerne viator, saj nagovarja tiste, ki tod potujejo. Ponovno nam v spomin prikliče
antične spomenike z napisi, sicer predvsem nagrobnike, katerih epitafi so se
obračali na tiste, ki so šli mimo pokopališč in na poseben način predstavljali vez
med svetom živih in svetom mrtvih, ki sta bila strogo ločena. V našem primeru

41
42
43
44

France M. Dolinar, Prošti novomeškega kapitlja: 1493–1993 (Novo mesto 1993), str. 88–94.
SBL III, str. 32.
Preinfalk, Po sledeh, str. 179–181.
Anton Koblar, "Frančišek Jakob baron pl. Schmidthoffen", Izvestja muzejskega društva za Kranjsko 9
(1899), str. 110–111.
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seveda ne gre za tovrstno ločevanje ali povezovanje, gotovo pa bi takšni napisi
naj opravili izobraževalno in propagandno funkcijo ter s tem trgovce in sploh
vse popotnike poučili, kdo je spomenik postavil, ob kateri priložnosti, kje sploh
stoji in predvsem komu je namenjen.

Zaključek
Leta 1728 je cesar Karel VI. v poletnih mesecih potoval po Notranjeavstrijskih
deželah, ki so se na visoki obisk pripravile na več nivojih. Kot predpriprava se
je gotovo odvilo urejanje in širjenje cest, ki pa na nekaterih odsekih (predvsem
Štajerske) še vedno niso bile v dobrem stanju. Deželni stanovi, plemiči, uradniki in visoka duhovščina se je na cesarja pripravila drugače: sledili so sprejemi,
počastitve, slovesne maše, dedne poklonitve itd. Na tem mestu pa nas je zanimal predvsem spomenik, ki je ob tej priložnosti nastal na meji med Kranjsko
in Štajersko na Zgornjem Motniku, do koder so kranjski deželni stanovi cesarja
pospremili in se od njega tudi poslovili. Kmalu za tem (morda istočasno ?) so
dogodek obeležili z velikim spomenikom, t. i. piramido (obeliskom), ki naj bi
bila popisana na treh straneh. Dve od teh plošč z napisi sta še danes ohranjeni – vzidani sta namreč v stavbo stare pošte na Vranskem. V virih je mogoče
najti dokaj natančen opis spomenika, dimenzije, material, upodobitve … več
kot očitno je, da je nastal mogočen spomenik (6,5 m visok, iz marmorja), ki pa
je vedno bolj postajal zgolj nema priča ceste, ki se je uporabljala le še za lokalni
promet. Časi, ko je predstavljala glavno povezavo proti Kamniku, kjer je potekala večina prometa in trgovine, so pač minili, nadomestila pa jo je obnovljena
cesta čez Trojane in naprej do Ljubljane. Podoben spomenik so ob isti priložnosti postavili tudi na Ljubelju (danes stari Ljubelj), kjer dva kolosa (obeliska, piramidi) še vedno stojita, čeprav beremo, da so ju skale (podori) večkrat uničile, a
so ju vendar vedno znova obnovili. V dodatku so tako navedeni še prepisi napisnih plošč spomenika z Ljubelja (iz virov) ter fotografije dejansko ohranjenega
fragmenta ene plošče z napisom ter obeh kolosov, ki nam dajeta slutili, kakšna
je bila t. i. piramida z Motnika. Vsi napisi, ki jih v prispevku srečamo, pa nas opozarjajo tudi na to, da je antični (rimski) način postavljanja spomenikov z napisi
živel naprej tudi po koncu antike (in morda živi še danes).
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DODATEK
Napis na Ljubelju
Prepisu napisa na Zgornjem Motniku v arhivu AT-Oesta/HHSTA (Haus-, Hofund Staatsarchiv) – OMeA (Obersthofmeisteramt) – ÄZA, AŠ 34 takoj sledi še
prepis napisa na Ljubelju, ki je prav tako nastal ob cesarjevem potovanju čez ta
prelaz. Za primerjavo se zdi smiselno navesti ga tukaj. Napis prav tako uvede
priložnostni napis:
HAEC SUNT
QUAE GEMINIS GLORIAE
COLOSSIS
CAROLO VI.
IMP. MAX.
CARNIOLIAM ADEUNTI
In Monte Loiben erectis
Insculpta leguntur.
I.
CAROLO VI. CAES. MAX.
Germaniae Mavorti Romanorum Jovi
Orbis terrori
Quod omnes omnium ante se maximor.
Impp. Glorias supergressus
Commercium cum exteris fundando
Scissis montium lateribus
Perfractis Saxis, & rupibus
Immenso aere
Latam ad Austriaca Littora viam apreriendo
Integrae
Populos in spem, felicit. Erexerit
Boni ominis monum. Posuerunt
Dicatissimi Carnioliae Status.
Aera Christi M. DCC. XXVIII.
II.
Tu quisquis es,
Qui a remotis advenies oris,
Ducat. Carniol. solum ancipiti tangis pede,
CAROLI VI. viri immortalis
Rom. Imperatoris Max. Augusti
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Admirare virt. industr. provident.
Cujus ductu auspiciisque
Lata, & placida via Viatori
Quem paecipites olim terrebant tramites
Magno sudore nec minore sumptu
Aperta est.
III.
Ingredere Carniolam tuam
Maxime Caesar
Super omnes retro Principes
Fortissime providentissime
C VI
Geminos Gloriae Colossos,
Ut laetitiae ex adventu tuo conceptae
Memoriam
Nulla temporum aboleret vetustas,
Gratulabundi erexerunt
Duc. Carnioliae Status,
IV.
Hospes! Quam spectas molem
CAROLO VI.
Per Imp. per victor. per triumph.
ad columen gloriae evecto,
per commercium incrementum
publicam felicitatem ad augenti
aurea saecula restituenti
fortunatum in Carnioliam adventum
precantes,
festis acclamationibus obviam effuasi
erexerunt
fidelissimi proceres.
V.
Wolffg. Weichard com. a Gallenberg
capit. ac supr. viar. director,
Orpheus com. a Strassoldo,
praetor & locumtenes,
Franciscus Antonius com. ab Auersperg,
mareschallus.
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Fragment plošče napisa z Ljubelja (foto: J. Visočnik)

VI.
Ernestus Ferdinand. com. a Saurau,
deputat. praesid.
Ant. Joseph. com. ab Aursperg.
Georg. Xaver. de Marotti ep. Pet.
Joan. Adam. com. a Rasp.
Francis. Jacob. a Schmidhoffen.
deputati actuales.
Napis na "ljubeljskih kolosih" je bil očitno izdatnejši in s tem še bolj zgovoren. Ponovno se srečamo z že znanimi osebami in njihovimi funkcijami, le da
je pri grofu Gallenbergu izrecno zapisano še to, da je bil zadolžen tudi za ceste.
Danes se je od tega dolgega napisa ohranil le delček (če smemo sklepati, da je
to predloga, ki so jo v celoti tudi vklesali na spomenik).
Za razliko od piramide z Motnika je od tega napisa ohranjen le odlomek
ene plošče (št. I), pa še pri tem so opazne razlike z navedenim zapisom iz vira
(morda predloga, ki je bila realizirana z določenimi spremembami?).
Transkripcija in fotografija ohranjene plošče (I) s starega Ljubelja:
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Upodobitev obeliskov z Ljubelja iz 1824.
Slovo škofa Gruberja
od ljubljanske škofije
na Ljubelju, 15. januarja 1824. Risba,
M. Mayer (NŠAL,
NŠAL 324, fasc. 12
(Avguštin Gruber))

-----[- - -] popol[os in?]
[sp]em integrae fel[icit ---?]
[bo]ni ominis monu[umentum?]
[dic]atissimi Carni[oliae status]
------
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Julijana Visočnik
"THE PYRAMID" IN ZGORNJI MOTNIK AND ITS HISTORICAL
CONTEXT

SUMMARY
In the summer of 1728, Emperor Charles VI travelled the Inner Austrian Lands
where they prepared for this eminent visit on several levels. As preliminary
preparations, repairs and widening of the roads were done but still several sections (especially in Styria) were not in a good state. The Landstände, noblemen,
officials, and upper clergy prepared for the Emperor’s visit differently: what
followed were receptions, honourings, festive masses, ceremonies of hereditary homage etc. In this article, we were primarily interested in the monument
erected upon this occasion at the border between Carniola and Styria, at Zgornji Motnik, at the point to which the Landstände escorted the emperor and bid
him farewell. Soon after (possibly even simultaneously?) the event was marked
by a large monument, the so-called pyramid (obelisk), which supposedly bore
inscriptions on three sides. Two of these inscribed panels have been preserved
until today; they are immured into the old post-office building at Vransko.
Sources offer a fairly precise description of the monument, its dimensions,
material, depictions on it etc. It is evident that it was a grand monument (6.5m
high, made of marble), but which through years became a silent witness to the
road now only used for local traffic. The times when it was the main connection
to Kamnik, where the majority of traffic and trade was directed, were gone and
this road was replaced by the renovated road over the pass of Trojane running
on towards Ljubljana. A similar monument was on this same occasion erected
also at the pass of Ljubelj (today Old Ljubelj), where we can still see two colossi
(obelisks, pyramids) today, even though sources say that they were damaged by
rocks (rockfalls) several times but were always restored. In the appendix, transcriptions of inscription plaques from the monument at Ljubelj are presented
(from sources) and photographs of the fragment of one plaque with inscription and both colossi which are still preserved today and give us the approximate impression of what the original so-called pyramid from Motnik was like.
Furthermore, all inscriptions we deal with in this article bring our attention to
the fact that the Roman manner of erecting monuments with inscriptions lived
on long after the end of the Antiquity (and is possibly still present today).
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Izvleček:

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

Ključne besede:

prva svetovna vojna, potres v Brežicah z okolico, 29. 1. 1917, obnova potresnega
področja, zbiranje sredstev za obnovo, Aleksander Tornquist, frančiškanski
samostan

Studia Historica Slovenica
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 18 (2018), št. 2, str. 393–420, 53 cit., 12 slik
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški)
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V zgodovinskem dogajanju poznamo velike in manjše prelomne dogodke.
Veliki, če zapišem s pompoznimi besedami, spreminjajo svet, mali pa vplivajo
le na spremembe v omejenem obsegu tako rekoč lokalno. Vendar ta ad hoc
razdelitev še ne pomeni, da mali prelomni dogodki ne bi globoko zarezali v vsakodnevno stvarnost prizadetega prebivalstva. Potresi so eden tistih dogodkov,
ki so praviloma omejenih razsežnosti, vendar največkrat bistveno posežejo v
življenje prizadetih ljudi in jim ga nemalokrat ne samo močno otežijo, temveč
tudi v celoti spremenijo.
Kot dolgoletni vodnik reševalnega psa, vodilni funkcionar svetovne organizacije reševalnih psov IRO (Internationale Rettungshunde Organisation/
International Rescue Dog Organization) in še posebej kot vodja mednarodne
skupine reševalcev s psi ob katastrofalnem potresu v Turčiji avgusta 1999, sem
se o tem, in situ, prepričal tudi sam. Kot zgodovinarja, ki se ukvarja s sodobno
zgodovino ter v okviru tega tudi s prvo svetovno vojno, pa me je doslej v zgodovinopisju še neobdelana tematika t. i. Brežiškega potresa 29. januarja 1917
takoj pritegnila. Gre namreč za enega najmočnejših potresov na Slovenskem,
po nekaterih podatkih celo za drugega najmočnejšega, takoj za ljubljanskim z
dne 14. aprila 1895. Magnituda potresa v Brežicah je bila namreč 5,7, dosegel
pa je največje učinke VIII. stopnje po evropski makrosezmični lestvici (EMS),
ljubljanskega pa 6,1 z največjimi učinki, med VIII. in IX. stopnjo po EMS.
O potresu v Brežicah in okolici je bilo razmeroma veliko že napisanega, in
to takoj potem, ko se je zgodil, kakor tudi v kasnejšem času, vendar ne z zgodovinarjevo roko. Dela so napisali v nemškem in slovenskem jeziku. Izdali so
jih v knjižni obliki in v obliki strokovnih člankov. Med najpomembnejše vire o
potresu štejemo sočasna dela avtorjev prof. dr. Aleksandra Tornquista,1 prof. dr.

1

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

2

3

4

5
6

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

7

8

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

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

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

10

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

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

11

12

13
14
15

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

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

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

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

19

20
21

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

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

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

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

23

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

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

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

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

27

28

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

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

29
30
31

32

33

34

35

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

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

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

bodo kasneje objavljeni /…/36

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

36

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

37

38
39

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

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

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

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

40

41
42
43
44
45

46

47

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

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

48

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

49

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

po

načrtih

Hansa

Hönla

iz

leta

1918

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

50

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

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

51

52

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

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

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

SUMMARY
Quite a lot has already been written on the earthquake in Brežice and its surroundings, both immediately after the earthquake and years after, but never
with the consideration of valid historical methodology. The published works
were written in German and Slovenian. They were published in book form or

53

StLA, Statthalterei-Präsidium, A5b, Z. 346/1917, Dopis A. Tornquista. An das Hohe Präsidium der k. k.
steiermärkischen Statthalterei zu Graz, Graz den 30. März 1917.
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the form of professional articles. We include among the most important sources for the earthquake the contemporary works of authors Prof. Dr. Aleksander
Tornquist, Prof. Dr. Franz Heritsch, Dr. Robert Schwinner, and Dr. Ferdinand
Seidl. Already in 1918, a professional paper was published in the magazine Carniola with the title "Earthquake in Brežice and Krška vas of January 29, 1917".
It was written by a geologist from Novo Mesto – Ferdinand Seidl. In the same
year the Vienna Academy of science, or rather its Department of Mathematics
and Natural Sciences/ Akademie der Wissenschaften in Wien, Matematische
naturwissenschaftliche Klasse, in the series Mitteilungen der Erdbeben Kommission/ Contributions of the Earthquake Commission, Neue Folge/ New series 52, published a booklet titled Das Erdbeben von Rann an der Save vom 29.
Jänner 1917, Erster Teil, Wien 1918 (The Earthquake in Brežice on the River
Sava from January 29, 1917, Part one, Vienna 1918). The following year two
more studies on the Brežice earthquake were published in the same series:
Heritsch, Neue Folge 56, Über Brontidi in der Ranner Erdbebenserie des Jahres
1917 nebst Bemerkungen über Erdbebenräusche (On Brontides from the Series of Earthquakes in Brežice in 1917, with Remarks on Earthquake Sounds);
Heritsch, Schwinner. Neue Folge 57, Über die Drehungen beim Ranner Erdbeben von 29. Jänner 1917 (On Rotations in the Brežice Earthquake from January
29, 1917). In 1919, in the same series, under number 55, the most extensive
study on the topic of the Brežice earthquake was published by authors Heritsch
and Seidl. This was part two of a study, published in 1918 with the subtitle Die
Tektonik der Bucht von Landstrass und ihre Beziehungen zu den Erderschütterungen (Tectonics of the Kostanjevica Field and its Connection to Earth Tremors). Among the most visible Slovenian authors we include Prof. Dr. Vladimir
Ribarič; various other Slovenian and Croatian authors also wrote articles on the
Brežice earthquake and the seismology of the Krško field.
The study, despite the exclusive use of new primary archival sources, does
not offer "revolutionary" changes to the current general knowledge of the
Brežice earthquake, as seen from a historian’s perspective. However, it does
contribute the first general description of the events following the earthquake
in Slovenian historiography. Its importance and novelty lie especially in the
outlying of details from everyday life and the efforts to remedy the consequences of the earthquake in 1917/1918. The part of content that is significant in
this paper is the part which details the issues with the collection of funds for
reconstruction, the acquisition of construction material and professionals, and
the cooperation with the army which was the only institution capable of helping the populace. These issues were major because the total damage done was
estimated to about 2 million Crowns, which, by some comparisons, amounts to
about 4 million €; parts of the earthquake zone were almost entirely destroyed,
like the village Zakot or the Franciscan monastery.
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Additionally, this study highlights the details of the organization of "postearthquake" activities of Prof. Dr. Aleksander Tornquist from the Technical College in Graz, who was one of the most important earthquake expert in the dual
monarchy. He was sent to the site of the earthquake only a day after it had happened and there he organised an "earthquake service". "The story" of the earthquake is highlighted by more detailed account of the reports about the earthquake as they are shown by primary archival sources, especially by responsible
political and military authorities. From these reports one can gather a sense of
powerlessness and despair, but also compassion from the highest representatives of provincial, state, and also local authorities. An addition to the image of
events happening in the earthquake zone is the part of this study which tells of
the fate that befell the Franciscan monastery. This was the largest, and from the
perspective of art history also most important building complex that the earthquake almost completely destroyed. The processed archival material, also from
the Franciscan archive, shows interesting and new fragments on the damage to
the monastery and its church, and the conditions in the monastery as they were
after the earthquake.
The tensions and problems between individual branches of government
can also be deduced from this paper, even on a local level where the principle concern was helping the affected population. It shows that the situation in
Brežice was also viewed from a national perspective in the Land of Styria, as the
city was seen as a German one, even as one of the final bastions of German at
the language border. Even with this kind of argumentation they tried to mobilise donors to help the affected population despite the fact that the population
was, judging from the earthquake damage registry, predominantly Slovenian.
In summary, this paper contributes on a micro level many novelties and
highlights especially the issues with reconstruction, which were in large part
caused by the war, during which the earthquake had happened. The war, which
was already lost for the dual monarchy at this point, defined and caused the
most issues with the reconstruction of the earthquake zone, and the situation
can only be understood in that context.
An important feature of this paper is the fact that it required a lot more
work than it was initially planned or anticipated. To additionally highlight some
elements of the doing away with the consequences of the earthquake, especially the financial issues, one would need at least as much time as was already
available. Even so, the author believes that the image presented is sufficiently
illustrative and provides answers to key questions mentioned in the discussion.
It is emphasised that the events detailed in the discussion can only be correctly
understood by taking into consideration the fact that this was a time of war,
which was not going in the monarchy’s favour.
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Izvleček:

Po podani Majniški deklaraciji 30. maja 1917 je 15. julija 1917 prvo besedo o
Sloveniji kot narodnopolitičnem telesu izrekel pisatelj Ivan Cankar. 2. avgusta
1917 se je za oblikovanje Združene Slovenije v naddualistični avstrijski
jugoslovanski skupnosti zavzela katoliška Vseslovenska ljudska stranka. Do
pomladi 1918 je besedo Slovenija večkrat izrekla in ob tem Ljubljano imenovala
slovensko prestolnico. Z ustanovitvijo Narodnega sveta za Slovenijo in Istro
v Ljubljani 16. in 17. avgusta 1918 se je začel večati politični miselni prostor,
ki ga je lahko zaobjela ideja Slovenije. Avtor v prispevku leto 1917 in njegovo
majniško vsebino predstavlja kot zgodovinsko prekretnico, ki je slovenski
narodnopolitični razvoj usmerila v oblikovanje slovenske državnopravne enote
in sočasno izkušnjo lastne nacionalne državnosti. Slovenska državnopravna
samostojnost se v Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev/Jugoslaviji ni ohranila,
v drugi Jugoslaviji pa jo je izražal federativni položaj Slovenije v sestavljeni
jugoslovanski državi. Leta 1991 je z vzpostavitvijo RS Slovenija postala državno
ime.

Ključne besede:

Majniška deklaracija, Ivan Cankar, Slovenija, deklaracijsko gibanje, Narodni
svet za Slovenijo in Istro, Država SHS, Narodna vlada SHS v Ljubljani
Studia Historica Slovenica
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 18 (2018), št. 2, str. 421–442, 77 cit., 6 slik
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški)
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Ivan
Cankar
(1876–1918), besedni umetnik in
privrženec socialne
demokracije, ki je
leta 1917 brez zavor
izrekel ime Slovenije
(Zbornik fotografij iz
delavskega
gibanja
in
dejavnosti
Komunistične partije na Slovenskem
1867–1941 : 1. knjiga: november 1867
– december 1934, ur.
Milica Kacin-Wohinz
…et al. (Ljubljana,
1964), str. 138)

"15. JULIJA, NEDELJA
/…/ Srečal Cankarja, bil je nekoliko nasut /.../ – Povedal je, da je sila vesel
naše Slovenije (podčrtal J. P.)."1 – Navedene Cankarjeve čustveno spodbujene
besede, ki jih je tistega poletnega dne leta 1917 v svoj dnevnik zapisal Fran Milčinski, so lepo razkrivale umetnikovo razumevanje narodnega ideala, ki ga je
odkrito izrekel mesec in pol po na Dunaju podani Majniški deklaraciji. Ta je na
podlagi narodnega načela in hrvaškega državnega prava zahtevala,
naj se vsa ozemlja monarhije, v katerih prebivajo Slovenci, Hrvati in Srbi, zedinijo pod žezlom habsburško-lotarinške dinastije v samostojno državno telo, ki
bodi prosto vsakega tujega narodnega gospostva in zgrajeno na demokratičnem
temelju.2

1
2

Fran Milčinski, Dnevnik 1914–1920, ur. Goran Schmidt (Ljubljana, 2000), str. 265.
Walter Lukan, Iz "črnožolte kletke narodov" v "zlato svobodo"? : habsburška monarhija in Slovenci v
prvi svetovni vojni (Ljubljana, 2014), str. 146 (dalje: Lukan, Iz "črnožolte kletke").
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Torej nekaj drugega, kar je v svojem srcu nosil pisatelj Ivan, in kar se je, tako
kot je pač dovolila zgodovina, skozi preteklo stoletje izoblikovalo do današnje
podobe.
Čeprav imena Slovenije v Majniški deklaraciji ni bilo, je deklaracijsko emancipacijsko bistvo izražalo odločenost po vseslovenskem izstopu iz Avstrije in
Ogrske ter prehodu v habsburško jugoslovansko državo. Mogoče je že v tem
Cankar videl tudi spočetje Slovenije. Drugi so besedo Slovenija izrekli (kmalu)
za njim.
O Majniški deklaraciji, kasnejši politiki Jugoslovanskega kluba in deklaracijskem valu, ki je prešel slovenske dežele v slabem letu po maju 1917, so različni avtorji že veliko napisali.3 Pri znanih ugotovitvah in z njimi povezanim
razumevanjem posameznih vidikov tedanjega dogajanja se ne bomo ustavljali.
Vprašanje, ki nas pod naslovom naše obravnave zanima, je, koliko je v tem procesu živela misel o Sloveniji kot narodnopolitičnem telesu in v koliko je bila
le-ta uresničena z narodno samoodločbo in prehodom Slovencev v Državo
Slovencev, Hrvatov in Srbov (Država SHS) leta 1918.

3

O tem glej Fran Erjavec, "Majniška deklaracija", Ilustrirani Slovenec, 14. 6. 1925, št. 25, str. [1–2], [4],
isti, Zgodovina katoliškega gibanja na Slovenskem (Ljubljana, 1928), str. 224–234; Albin Prepeluh,
Pripombe k naši prevratni dobi : z zemljevidoma Koroške in Primorja ter s sliko A. Prepeluha (Ljubljana,
1938), str. 79–84, 102, 109–117; Vekoslav Spindler, "Od majske deklaracije do Jugoslavije", v: Ob dvajsetletnici Jugoslavije, ur. Branko Vrčon (Ljubljana, 1938), str. 100, 103–111; Janko Pleterski, Prva odločitev Slovencev za Jugoslavijo : politika na domačih tleh med vojno 1914–1918 (Ljubljana, 1971),
str. 96–184, 206–223 (dalje: Pleterski, Prva odločitev), isti, Študije o slovenski zgodovini in narodnem
vprašanju (Maribor, 1981), str. 224–227, 233–238, 262–264, isti, Dr. Ivan Šušteršič 1863–1925 :
pot prvaka slovenskega političnega katolicizma (Ljubljana, 1998), str. 381–416, 420–429; Lojze Ude,
Slovenci in jugoslovanska skupnost (Maribor, 1972), str. 86–115, 145–154, 161–163 (dalje: Ude,
Slovenci in jugoslovanska skupnost); Momčilo Zečević, Slovenska ljudska stranka in jugoslovansko
zedinjenje 1917–1921 : od majniške deklaracije do vidovdanske ustave (Maribor, 1977), str. 56–111,
113–114; isti, Na zgodovinski prelomnici : Slovenci v politiki jugoslovanske države 1918–1929 : I.
knjiga (Maribor, 1986), str. 45–49; Zdenko Čepič, "Narodnogospodarske zamisli pri Slovencih v času
odločitve za prvo narodno državo", Prispevki za zgodovino delavskega gibanja 24, št. 1–2 (1984),
str. 101–121; Feliks J. Bister, Anton Korošec : državnozborski poslanec na Dunaju : življenje in delo :
1872–1918 (Ljubljana, 1992), str. 170–257; Janko Prunk, Slovenski narodni vzpon : narodna politika
1768–1992 (Ljubljana, 1992), str. 181–191; Janko Prunk, Marjetka Rangus, Sto let življenja slovenskih
političnih strank 1890–1990 (Ljubljana, 2014), str. 80–89; Vlasta Stavbar, "Izjave v podporo Majniške
deklaracije", Zgodovinski časopis 46, št. 3, št. 4 (1992), str. 357–381, 497–507; Vlasta Stavbar, "Izjave v
podporo Majniške deklaracije", Zgodovinski časopis 47, št. 1 (1993), str. 99–106; Vlasta Stavbar, Politik
Vekoslav Kukovec : politično delovanje do leta 1918 (Ljubljana, 2014), str. 218–229, 239–241, ista,
Majniška deklaracija in deklaracijsko gibanje : slovenska politika v habsburški monarhiji od volilne
reforme do nove države 1906–1918 (Maribor, 2017) (dalje: Stavbar, Majniška deklaracija); Peter
Vodopivec, Od Pohlinove slovnice do samostojne države : slovenska zgodovina od konca 18. do konca
20. stoletja (Ljubljana, 2006), str. 156–160; Mateja Ratej, "'Nehajte potvarjati zgodovino' : interpretacija majske deklaracije pri Slovenski ljudski stranki med obema svetovnima vojnama", v: Mitsko in
stereotipno v slovenskem pogledu na zgodovino : zbornik 33. zborovanja Zveze zgodovinskih društev
Slovenije, ur. Mitja Ferenc in Branka Petkovšek (Ljubljana, 2008), str. 247–259; Lukan, Iz "črnožolte
kletke", str. 67–111, 115–123; Andrej Rahten, Od Majniške deklaracije do habsburške detronizacije
: slovenska politika v času zadnjega habsburškega vladarja Karla (Celje, 2016), str. 50–150 (dalje:
Rahten, Od Majniške deklaracije).
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Odlomek iz članka
"Proč z deželnimi
mejami!", v katerem
je Slovenec 2. avgusta
1917 kot slovenski narodni ideal
poudaril oblikovanje
Slovenije v avstrijski
zvezni državi ("Proč
z deželnimi mejami!",
Slovenec, 2. 8. 1917, št.
175, str. 1)

V slovenski politiki je prvo besedo o Sloveniji izrekla nosilka slovenske
narodnoemancipacijske zahteve v letih 1917–1918 – katoliška Vseslovenska
ljudska stranka (VLS). 2. avgusta 1917 je njeno glasilo Slovenec že pisalo o Sloveniji kot integralnem delu združene avstrijske jugoslovanske skupnosti. Pri
tem je mislil na Združeno Slovenijo v naddualistični Jugoslaviji, saj je poudaril,
da "hočemo napraviti konec trpljenju koroških, štajerskih, primorskih, kranjskih, prekmurskih Slovencev, – hočemo lepšo bodočnost Slovenije (podčrtal J.
P.), združene v jugoslovanski celoti".4
Ta naj bi imela v narodnostnem pogledu enoten značaj, kajti Slovenec je

4

"Proč z deželnimi mejami", Slovenec, 2. 8. 1917, št. 175, str. 1.
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že pred tem poudaril, da se "Slovenci /.../ ne čutimo državnopravno več samo
Slovence, ampak danes se priznavamo in sicer ne kot sanjači, ampak kot realni politiki, ki vedo, kaj hočejo, za bistveni del jugoslovanskega naroda". Kot je
dobro opozoril Walter Lukan, je vzrok za to vsaj začasno žrtvovanje slovenske
nacionalne individualnosti v prid enotnemu jugoslovanskemu narodu ležal v
glavnem v bojazni, da bi Slovenci ostali prepuščeni nemški nadvladi v Cislajtaniji. Zato so na vsak način želeli priti v jugoslovanski sklop, ki naj bi bil veliki
jugoslovanski narod, ki mu pripadajo tudi Slovenci. Tedanji jugoslovanski narodni unitarizem VLS je bil iz strahu, da bi izpadli iz jugoslovanskega kompleksa,
pogosto in morda bolj kot je bilo politično potrebno vsaj deloma izražen iz
politično strateških preudarkov. Sicer pa je bil v tedanjem slovenskem političnem prostoru nasploh poudarjen strah pred nadaljnjo nemško prevlado, ki ji
Slovenci kot narod ne bi bili dorasli. Cilj je bila, kot se je vedno ponavljalo, brezpogojna osvoboditev izpod nemškega gospostva.5 Jugoslovanski narodni integralizem je zato služil (tudi) kot opora vsem, ki so se tedaj hoteli otresti avstro-ogrske oblasti. Poudarjali so to, kar je ali naj bi Slovence vezalo s slovanskim
jugom, in ne tega, "kar nas v jugoslovanski skupnosti slej ko prej kot samosvoj
narod individualizira. Kot ideološka komponenta za osvoboditev izpod avstro-ogrskega gospostva in za razbitje habsburške monarhije je bilo integralno
jugoslovanstvo tistega časa napredna sila".6
Dva dni po Slovenčevem poudarku Združene Slovenije v habsburški Jugoslaviji so v istem glasilu zagovarjali tudi oblikovanje vsenarodne organizacije
– Narodnega sveta, s katerim bi utemeljili skupni slovenski narodni nastop.
"Narodni pojem naj bo most med strankami, med političnimi in kulturnimi
organizacijami", je zapisal Slovenec. V Narodnem svetu naj bi bile stranke zastopane po proporcu, njegovemu delovanju pa naj bi dajala smer VLS, ki ima v
svojem idealizmu, smotrnosti in prožnosti največ zdrave življenjske notranje
moči.7 Na katoliški strani je zamisel o oblikovanju Narodnega sveta posebej
podprla duhovščina črniške dekanije na Goriškem, nanjo pa so na koncu leta
1917 še enkrat spomnili v Slovencu.8
Zamisel o ustanovitvi Narodnega sveta so kmalu zatem podprli tudi v liberalnem taboru. V Narodnem svetu (o njem so pisali kot o Narodnemu odboru)
so videli "skupno narodno organizacijo, nekako najvišjo vsenarodno inštanco,
ki bi tvorila trdno podlago za našo deklaracijsko politiko in bila zajedno močna

5

6
7
8

Lukan, Iz "črnožolte kletke", str. 71–82, op. 198, str. 116. O tem vprašanju glej tudi Vasilij Melik, Slovenci
1848–1918 : razprave in članki (Maribor, 2002 [i. e. 2003]), str. 689, 697, 706, 707.
Ude, Slovenci in jugoslovanska skupnost, str. 145.
"Narodni svet", Slovenec, 4. 8. 1917, št. 177, str. 1.
"Notranja politika", Slovenec, 21. 8. 1917, št. 190, str. 1; "Novoletno premišljevanje", Slovenec, 31. 12.
1918, št. 298, str. 1.
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rezonanca narodne volje". Liberalna Narodno napredna stranka na Kranjskem
(NNS) – njeno strankarsko vodstvo je bilo prvo na Slovenskem, ki je podprlo
Majniško deklaracijo9 – je menila, da bi bilo najbolje ustanoviti Narodni odbor
za vse jugoslovanske dežele monarhije; zaradi premalo ustaljenih razmer na
Hrvaškem in v Bosni pa pri tej zamisli ni vztrajala. Po njenem preudarku je bilo
najbolj ustrezno oblikovati Narodni odbor cislajtanskih jugoslovanskih dežel,
ki bi ga sestavili izbrani cislajtanski jugoslovanski državni in deželni poslanci,
zastopniki strank, ki stoje na stališču Majniške deklaracije, a nimajo zakonodajnih predstavnikov, in zastopniki kulturnih in gospodarskih organizacij. S tem
bi bilo avtoritativno rešeno vprašanje (jugoslovanske) vsenarodne eksekutive.
NNS je obenem poudarila, naj bi Majniško deklaracijo uradno in slovesno razglasili tudi na jugoslovanskih tleh – v Ljubljani oziroma v Celju ali Mariboru. Ob
tem bi deklaracijo podpisali še narodni poslanci v deželnih zborih, tako da bi bil
njen program obvezen ne le za jugoslovansko dunajsko pač pa tudi za domačo
"kronovinsko" politiko.10 Oblikovanje cislajtanskega Narodnega odbora je prav
tako podprla liberalna Narodna stranka za Štajersko.11 Obe stranki sta zamisel o
oblikovanju cislajtanskega Narodnega odbora februarja 1918 še enkrat poudarili.12 Predsednik Narodne stranke za Štajersko dr. Vekoslav Kukovec je nato že
marca razmišljal o delokrogu Narodnega sveta v Ljubljani. Ta naj bi se za dosego
narodnih ciljev opiral na moč in sredstva v njem zastopanih političnih strank
in prevzel posle preskrbe s prehrano, boj za demokratizacijo javnega življenja,
zasnoval načrt uprave v novem državnem telesu, ter obliko političnega predstavništva in vlade.13 Ob oblikovanju enotne vseslovenske liberalne stranke
– Jugoslovanske demokratske stranke 29. in 30. junija 1918 v Ljubljani, so na
liberalni strani pomen Narodnega sveta posebej poudarili. V njem so videli
vrhovno narodno stopnjo, ki bo odločala o vseh skupnih narodnih zadevah.
Izjavili so naj bodo v cislajtanskem Narodnem svetu zastopane vse stranke, ki
zagovarjajo enotnost in državnost jugoslovanskega naroda.14 Liberalno unitaristično jugoslovanstvo je imelo načelni značaj. Vanj je liberalna politika trdno
verjela in v jugoslovanski nacionalni enotnosti videla novo, zgodovinsko višjo

9

10
11

12

13
14

"Iz Izvrševalnega odbora Narodnonapredne stranke", Slovenski narod, 1. 8. 1917, št. 174, str. 1;
Pleterski, Prva odločitev, str. 139.
"Skupna narodna eksekutiva", Slovenski narod, 14. 8. 1917, št. 185, str. 1.
"Resolucije mariborskega shoda zaupnikov štajerske Narodne stranke", Slovenski narod, 15. 1. 1918, št.
12, str. 2.
"Shod zaupnikov Narodno-napredne stranke", Slovenski narod, 4. 2. 1918, št. 28, str. 1, 2. Glej tudi str.
3.
[Vekoslav Kukovec], "Delokrog Narodnega sveta", Slovenski narod, 16. 3. 1918, št. 63, str. 1.
"Ustanovni zbor JDS", Slovenski narod, 2. 7. 1918, št. 147, str. 2.
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stopnjo narodnega bivanja Slovencev.15
Drugače kot liberalci, so na Narodni svet gledali v socialni demokraciji.
Osredotočili so se na vprašanje vodilne vloge VLS v njem in v kulturnobojnem
duhu izjavili, da Slovenci ne potrebujejo "prav nobene poglobitve katoliških
načel /.../. Čemu zopet vezati narodnost in vero, čemu kaliti jasno začrtano,
ravno pot narodnih zahtev s fanatičnimi verskimi zahtevami?" Namen VLS ni
resen, temveč izhaja iz njenih demagoških potreb. "Zahtevamo enakopravnost
in enakovrednost v oni najvišji narodni inštanci, ki naj odločuje tudi o narodni
usodi slovenskega delavstva, ki je v svoji pretežni večini združen v jugoslovanski, socialno demokratični stranki".16
Zamisel o ustanovitvi Narodnega sveta je bila sestavni del tedanje slovenske volje po osamosvojitvi v habsburški monarhiji.17 Beseda Slovenija, ki je –
kot je 2. avgusta 1917 opozoril Slovenec – komaj dva, tri mesece pred tem še
"nismo /.../ smeli zapisati",18 je v tej volji živela predvsem v okviru katoliškega tabora. V času po znani ljubljanski izjavi, 15. septembra 1917, ki je postala
izhodišče enotno razvijajočega se deklaracijskega gibanja za mir in narodno
samoodločbo, jo je Slovenec večkrat zapisal (enkrat med narekovaji), ob tem
pa Ljubljano imenoval slovensko prestolnico.19 30. oktobra 1917 jo je izrekel
tudi slovenski tržaški politik liberalne usmeritve dr. Otokar Rybař. Kot vodja
delegacije tržaških Slovencev in goriških beguncev, ki so 29. oktobra 1917 obiskali c. kr. namestnika v Trstu barona Alfreda von Fries-Skeneja in mu izrazili
veselje nad ponovno avstro-ogrsko osvojitvijo Gorice in zmago pri Kobaridu,
je omenjene vojaške uspehe pozdravil kot vrnitev slovenskih krajev ob Soči, od
Rombona do Svete Gore, in končno tudi Gorice ter Brd, ki se jim "pridružuje
tudi domovina beneških naših bratov, do sedaj italijanska Slovenija!"20 Sicer pa
na katoliški strani ob omenjanju Slovenije o njenem državnopravnem položaju

15

16

17

18
19

20

Več o tem Jurij Perovšek, Liberalizem in vprašanje slovenstva : nacionalna politika liberalnega tabora
v letih 1918–1929 (Ljubljana, 1996), str. 31–44 (dalje: Perovšek, Liberalizem in vprašanje slovenstva).
O narodnounitarističnih pogledih liberalne politike pred ustanovitvijo Narodnega sveta v Ljubljani
glej tudi "Shod zaupnikov Narodno-napredne stranke", Slovenski narod, 4. 2. 1918, št. 28, str. 1–3;
"Delovanje jugoslovanskih poslancev v državnem zboru", "Nova jugoslovanska demokratska stranka",
Slovenski narod, 5. 2. 1918, št. 29, str. 1, 2.
"Narodni svet", Naprej, 7. 8. 1917, št. 20, str. 1. – O pogledih Jugoslovanske socialnodemokratske
stranke (JSDS) na oblikovanje Narodnega sveta glej tudi Pleterski, Prva odločitev, str. 202, 204–205,
245.
O političnem razvoju, ki je vodil k ustanovitvi Narodnega sveta, glej Pleterski, Prva odločitev, str. 204–
205, 242–250.
"Proč z deželnimi mejami", Slovenec, 2. 8. 1917, št. 175, str. 1.
"Zgodovinski moment", Slovenec, 18. 9. 1917, št. 213, str. 1; "† Dr. Janez Ev. Krek na zadnji poti",
Slovenec, 15. 10. 1917, št. 236, str. 1; "Pozdrav!", Slovenec, 23. 3. 1918, št. 1918, št. 68, str. 1; "Ljubljana
manifestira za Jugoslavijo!", Slovenec, 26. 3. 1918, št. 69, str. 1.
Pleterski, Prva odločitev, str. 218–219; "Domače vesti : proslava zmage v Trstu", Edinost, 30. 10. 1917,
št. 301, str. 2.
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v novi državi (Jugoslaviji) tedaj še niso podrobneje razmišljali. Zavedali pa so
se, da jih v tem pogledu "čaka mnogo dela, premagati bo treba tudi kako oviro
skupnega in složnega sobivanja, odstraniti marsikatere predsodke, ki so nastali,
ker nas je tujstvo ločilo".21 Tedanji vodilni katoliški idejni usmerjevalec dr. Aleš
Ušeničnik je v tem pogledu leta 1918 zagovarjal jezikovno in politično enakopravnost Slovencev, Hrvatov in Srbov v habsburški Jugoslaviji.22
Načelstvo kranjske Slovenske ljudske stranke oziroma VLS je še pod vodstvom dolgoletnega katoliškega prvaka dr. Ivana Šusteršiča 18. septembra
1917 podprlo Majniško deklaracijo, kot svoj narodnopolitični program pa jo
je prevzelo tudi novo strankino vodstvo 27. decembra istega leta.23 V tem času
so v stranki razčistili vprašanje minimuma ali maksimuma deklaracijskih zahtev. Novo vodstvo, ki mu je načeloval dr. Anton Korošec, je uveljavilo stališče o
deklaraciji kot minimumu slovenske narodne politike, po katerem je bilo jugoslovansko vprašanje v okviru monarhije rešljivo le z odpravo dualizma. Stališče
o maksimumu, ki ga je zagovarjal Šusteršič, pa je pomenilo pripravljenost dualizem priznati in se sprijazniti z rešitvami v njegovem okviru.24
Obenem z opredelitvijo v tako pomembnem vprašanju – protidualističnem bistvu Majniške deklaracije, so v VLS opozarjali tudi na vprašanje slovenske meje na Štajerskem in problem ogrskih Slovencev. Slovenec je 20. septembra 1917 objavil članek, ki je v okviru majniške minimalne zahteve slovensko-nemško mejo na severovzhodu zagovarjal na Muri. To je naša prava narodna meja, je poudaril članek, in ne na Dravi, kot hoče naš narodni sovražnik,
čeprav je med Muro in Dravo naselil "tevtonske Švabe s štirioglatim čelom".25
Dva tedna kasneje je Slovenec opozoril tudi na knjižico Die nationale Abgrenzung im Süden, ki jo je pod psevdonimom Südslave konec septembra 1917 v
Zagrebu objavil liberalec dr. Gregor Žerjav.26 Knjižica je za določitev severne
meje bodoče jugoslovanske države na Štajerskem in Koroškem nasproti načelu
personalne narodne avtonomije zagovarjala ločitev slovenskega in nemškega
ozemlja po ozemeljskem načelu na temelju etnične pripadnosti prebivalstva.
Slovenec je ob predstavitvi knjižice pozval slovenske izobražence, posebej tiste

21
22

23

24

25
26

"Minimum in maksimum", Slovenec, 10. 1. 1918, št. 8, str. 1.
Jurij Perovšek, "Ušeničnik in jugoslovanstvo", v: Aleš Ušeničnik : čas in ideje : 1868–1952 : zbornik
razprav s simpozija SAZU ob 50. obletnici smrti, ur. Matija Ogrin in Janez Juhant (Celje, 2004), str. 107.
"Sijajna manifestacija S. L. S. za svetovni mir in jugoslovansko edinstvo", Slovenec, 19. 9. 1917, št. 214,
str. 1; "Zborovanje zaupnikov Slov. Ljudske Stranke", Slovenec, 28. 12. 1917, št. 296, str. 2. O podpori, ki
jo je Majniški deklaraciji izreklo novo vodstvo slovenske katoliške politike, glej tudi "Iz seje načelstva
S. L. S.", Slovenec, 20. 4. 1918, št. 90, str. 1.
Pleterski, Prva odločitev, str. 136. O Šusteršičevem odnosu do Majniške deklaracije glej tudi Rahten, Od
Majniške deklaracije, str. 84, 91, 112, 114.
"Slovenska meja na Štajerskem", Slovenec, 20. 9. 1917, št. 215, str. 1.
Die nationale Abgrenzung im Süden : ein Beitrag zur realisierung der Selbstbestimmung der Völker
Oesterreich-Ungarns. Von einem Südslaven (dr. Gregor Žerjav) (Zagreb, 1917).
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Prva in druga stran
dokončno
izoblikovanega besedila
Majniške deklaracije,
pripravljenega
29.
maja 1917. Besedilo
so naslednji dan prepisali v enem izvodu
na čisto, nato pa so
ga podpisali vsi na
Dunaju navzoči člani
Jugoslovanskega parlamentarnega kluba;
čistopis deklaracije
se ni ohranil ("'Narod
naš dokaze hrani …'",
Ilustrirani Slovenec,
14. 6. 1925, št. 25, str.
[1]–[2])

iz obmejnih krajev, naj si nabavijo to "neobhodno potrebno izredno zanimivo
knjižico in na tem temelju naj nabirajo gradivo, katero naj izvolijo nam poslati
v uporabo".27 Misel na minimalno majniško zahtevo pa se je lahko brez težav
porodila ob klicu ogrskih Slovencev. Slovenec je jeseni 1917 objavil dvoje člankov, v katerih so Slovenci iz ogrske državne polovice izrazili vero v jugoslovansko združitev in svoje rojake v Avstriji prosili, naj jih rešijo pred madžarskim

27

"'Die nationale Abgrenzung im Süden'", Slovenec, 4. 10. 1917, št. 227, str. 1.
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potopom.28 "Pričakujemo, da nam po Babiloniji zasije solnce prostega, svobodnega Jeruzalema", je ob tem pisal neimenovani prekmurski Slovenec. "Sleherna črkica majniške deklaracije je pravična, za njo gori naše prekmursko srce,
njeno uresničenje more nam trpinom prinesti prostost in prosveto, katerih tako
pogrešamo."29
Volja po narodnopolitični razbremenitvi Slovencev in njihovem novem zgodovinskem razvoju v habsburški monarhiji je vladala tudi na liberalni strani. Majniška deklaracija je bila zanjo Magna Charta slovenske narodne politike, nacionalni credo.30 Liberalna politika jo je razumela kot minimum tedanjih narodnih
zahtev.31 Hrvaško državno pravo je bilo zanjo le organizacijsko sredstvo.32
Tako kot VLS so bili tudi liberalci pozorni na vprašanje nemško-slovenske
razmejitve. Narodna stranka za Štajersko je opozarjala, da je sprejemljiva meja
med nemškim in slovenskim delom Štajerske po severni meji državnozborskih
kmečkih volilnih okrajev Gornji grad–Slovenj Gradec in Maribor-levi dravski
breg.33 Sicer pa je že pred Slovencem vodilno slovensko liberalno glasilo Slovenski narod pozdravil izid Žerjavove knjižice Die nationale Abgrenzung im
Süden. Poudaril je, da bi moral omenjeno delo "prečitati vsak izobražen Slovenec. Brošura je po našem mnenju prvi javni korak na poti k praktični izgradbi
naše deklaracijske politike."34 Liberalna politika je mislila tudi na ogrske Slovence in poudarila njihov pomen v deklaracijski narodni akciji.35 O Sloveniji pa
ni govorila. Omenila je ni tudi v zvezi z vprašanjem notranje ureditve jugoslovanske države. Ta naj bi bila izvedena po demokratičnih načelih, pri čemer naj
bi upoštevali posebnosti vseh treh delov troimenskega (Slovenci, Hrvati, Srbi)
oziroma jugoslovanskega naroda.36
V okviru priznavanja jugoslovanskega unitarističnega načela je deloma
odstopal načelnik Narodne stranke za Štajersko Vekoslav Kukovec. Prepričan
je bil, da bo po nastanku jugoslovanske države
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32
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Ogr.[ski] Slov.[enci], "Klic ogrskih Slovencev", Slovenec, 6. 10. 1917, št. 229, str. 1; "Zatirani prekmurski
Slovenci za svobodo in združenje z Jugoslovani", Slovenec, 16. 11. 1917, št. 263, str. 1.
"Zatirani prekmurski Slovenci za svobodo in združenje z Jugoslovani", Slovenec, 16. 11. 1917, št. 263,
str. 1.
"Historična seja državnega zbora", Slovenski narod, 1. 6. 1917, št. 124, str. 2; "Volja Jugoslovanov",
Slovenski narod, 3. 8. 1917, št. 176, str. 1.
"Minimalni in maksimalni program", Slovenski narod, 18. 9. 1917, št. 213, str. 1; "Politične vesti : jugoslovanska deklaracija je naš minimalni program", Slovenski narod, 25. 9. 1917, št. 219, str. 2.
"Za skupno deklaracijsko politiko", Slovenski narod, 24. 7. 1917, št. 167, str. 1.
"Stališče štajerske Narodne stranke k spremembi ustave", Slovenski narod, 17. 7. 1917, št. 161, str. 1.
"Korak naprej", Slovenski narod, 29. 9. 1917, št. 223, str. 1.
"Naša severna fronta", Slovenski narod, 11. 1. 1918, št. 9, str. 1; "Jugoslovani na Ogrskem", Slovenski
narod, 15. 4. 1918, št. 85, str. 2.
"Shod zaupnikov Narodno-napredne stranke", Slovenski narod, 4. 2. 1918, št. 28, str. 1.
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Naslovnica knjižice
dr. Gregorja Žerjava
(1882–1929) Dienationale Abgrenzung im
Süden

na podlagi programa, določenega skupno z obema ostalima plemenoma jugoslovanskega naroda zajamčena naša slovenska osebnost, tako da ostane Ljubljana
tudi v bodoče naše središče, h kateremu se bomo vedno z zaupanjem zatekali vsi
Slovenci.37

Kukovec je v času deklaracijskega gibanja nase opozoril še s predlogom
o oblikovanju enotne vseslovenske politične organizacije. Temeljila naj bi na
deklaracijski ideji jugoslovanske združitve in narodne samoodločbe. Zaradi
obstoječih idejnih in političnih razlik na Slovenskem pa s svojo zamislijo ni
uspel.38

37
38

Prav tam, str. 2.
Jurij Perovšek, Na poti v moderno : poglavja iz zgodovine evropskega in slovenskega liberalizma 19. in
20. stoletja (Ljubljana, 2005), str. 193–196; "Združitev slovenskih strank", Slovenec, 14. 1. 1918, št. 11,
str. 2.
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O Sloveniji tudi Jugoslovanska socialnodemokratska stranka ni govorila. Na svojem X. zboru 25. in 26. decembra 1917 v Ljubljani je sicer pozdravila Majniško deklaracijo kot prvi enotni in politični izraz združenih meščanov
in kmetov za važno politično idejo, a pristavila, da je to idejo že sama izrekla
v Tivolski resoluciji leta 1909.39 Pri tem je zamolčala, da je unitaristična Tivolska resolucija jugoslovansko vprašanje razumela le kot kulturno in nikakor ne
politično ali državno vprašanje. Majniška deklaracija je pomenila zahtevo po
lastni državi, Tivolska resolucija pa ne.40 JSDS na njenem X. zboru ni zanimala državnopravna politična rešitev slovenskega in jugoslovanskega narodnega
vprašanja. Deklaracijskemu gibanju, ki ga je vodilo meščanstvo, se leta 1917 in
v prvih mesecih leta 1918 zaradi svoje deklarativne razrednobojnosti ni pridružila.41 Reševanju narodnega vprašanja pa so se posvetili posamezniki iz njenih
vrst, predvsem t. i. socialistična mladina. "Zagovarjala je ideje, ki jih je zgodovina potrdila šele pozneje. To je bila predvsem zamisel Jugoslavije kot federacije
enakopravnih narodov."42
Državnopravni pogled na jugoslovansko vprašanje je med slovenskimi
socialisti najprej izrazil Etbin Kristan. 29. junija 1917 je oblikoval izjavo, ki so
jo sprejeli na ustanovnem občnem zboru Slovenskega republikanskega združenja v Chicagu 11. in 12. avgusta 1917. Izjava je opozarjala na kulturno-jezikovne posebnosti posameznih "plemen" enotnega jugoslovanskega naroda
in kot edino uspešno rešitev slovenskega in sploh jugoslovanskega vprašanja
zagovarjala združitev vseh jugoslovanskih delov v federativni republiki. Ni pa
jih imenovala.43 V domovini se je oglasil idejni voditelj socialistične mladine
Albin Prepeluh-Abditus. Poleti in jeseni 1917 je zagovarjal slovensko narodno
individualnost in načelo popolne slovenske ozemeljske narodne avtonomije
v združeni Jugoslaviji, a ob tem ni ubesedil Slovenije.44 Njegovemu avtonomističnemu stališču je s federalističnim poudarkom pritrdila tudi Poslanica, ki jo
je socialistična mladina objavila februarja 1918. Poslanica je, ne da bi poimenovala posamezne sestavne enote, zahtevala federalistično državno združitev slovenskih, hrvaških in srbskih ozemelj.45 Socialistična mladina se je tudi pridružila deklaracijskemu gibanju. "Slovenski socialisti se ne morejo postaviti izven
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Zgodovinski arhiv Komunistične partije Jugoslavije : tom V : socialistično gibanje v Sloveniji 1869–
1920, ur. Moša Pijade (Beograd, 1951), str. 321 (dalje: ZA KPJ).
Pleterski, Prva odločitev, str. 188.
Prav tam, str. 186, 198.
Prav tam, str. 199.
ZA KPJ, str. 288.
As. (Albin Prepeluh), "O naših narodnih problemih", Naprej, 31. 7. 1917, št. 14, str. 1, 11. 9. 1917, št. 49,
str. 1, 12. 9. 1917, št. 50, str. 1, 13. 9. 1917, št. 51, str. 1; ZA KPJ, 291, str. 294.
Socijalistična omladina, "Naša poslanica", Demokracija 1, št. 1–2 (1918), str. [1].
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naroda, katerega del so in ostanejo", je že leta 1917 poudaril Prepeluh.46 Gibanju svojega naroda se je nato maja 1918 pridružila JSDS.47 Spomladi 1918 se je
oglasil še Ivan Cankar. V svojem znamenitem predavanju Očiščenje in pomlajenje 20. aprila 1918 v Trstu je s prispodobo izrazil svojo podporo samostojnemu
položaju slovenskega naroda. "Nikdar se še ni naš slovenski narod tako visoko,
tako sijajno razmahnil, kakor v teh zadnjih dveh letih vojne", je dejal. "Dokazal
je vsemu svetu, da je zrel za svobodo, zrel za lasten svoj dom."48 Če bi ga Cankar
poimenoval, bi morda, tako kot devet mesecev pred tem, rekel – Slovenija. Kar
zadeva slovensko celoto, so v njej v JSDS videli tudi ogrske Slovence.49
Ko so se marca 1918 slovenske politične elite začele odmikati od habsburške monarhije – od tedaj dalje so slovenski politiki le še izjemoma omenjali
habsburški okvir, medtem ko je privrženost monarhiji med najširšimi plastmi
manifestativno živela še v poletje 191850 –, se je začel večati politični miselni
prostor, ki bi ga lahko zaobjela ideja Slovenije. To se je zgodilo 16. in 17. avgusta 1918, ko so v Ljubljani ustanovili Narodni svet za Slovenijo in Istro (Narodni svet).51 Z njegovo ustanovitvijo je bila utrta pot v smer ločitve od Avstrije.52
Narodni svet je bil "nadstrankarska organizacija politične iniciative, ustanovljen
z namenom, da izrazi voljo slovenskega ljudstva v pogledih na narodno samoodločbo in ustanovitev neodvisne jugoslovanske države".53 S svojim imenom
je v političnem smislu vsenarodno uveljavil pojem Slovenije, ki ga ni dopustil z
obeh strani ostro nabrušeni habsburški državni nož.
Ideja Slovenije, na katero smo doslej opozorili, je vodila tudi k izrecno izraženemu stališču o slovenski narodnopolitični uveljavitvi – oblikovanju Slovenije. "Na poti odcepitve od Avstrije",54 na katero so Slovenci stopili po ustanovitvi Narodnega sveta, so to v njihovi politiki tudi dokazali. Omenjenega stališča
sicer niso sprejele vse politične stranke, a je pomembna zgodovinska sled razmišljanja o vprašanju slovenske samostojnosti.
Dobro leto zatem, ko je Slovenec videl Združeno Slovenijo v habsburški
jugoslovanski državi, je nekdanji kranjski deželni glavar in dolgoletni državni- ter deželnozborski poslanec VLS Fran. pl. Šuklje na seji ustavnopravnega
46
47
48
49
50
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ZA KPJ, str. 291.
Pleterski, Prva odločitev, str. 203.
ZA KPJ, str. 342.
Prim. "Listek : nekoliko o ogrskih Slovencih", Naprej, 14. 6. 1918, št. 133, str. 1.
Lukan, Iz "črnožolte kletke", str. 103, 104, 117. O tem glej tudi v Stavbar, Majniška deklaracija in
Rahten, Od Majniške deklaracije, str. 138.
O poimenovanju Narodnega sveta – Narodni svet za Slovenijo in Istro – glej Pleterski, Prva odločitev,
str. 249.
Lukan, Iz "črnožolte kletke", str. 123. Prim. tudi Pleterski, Prva odločitev, str. 249.
Josip Jerič, "Narodni svet", v: Slovenci v desetletju 1918–1928 : zbornik razprav iz kulturne, gospodarske in politične zgodovine, ur. Josip Mal (Ljubljana, 1928), str. 155.
Lukan, Iz "črnožolte kletke", str. 119.
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odseka Narodnega sveta 17. septembra 1918 predstavil načrt ureditve bodoče
neodvisne jugoslovanske države. Oblikovali naj bi jo na ozemlju tedaj še Habsburžanom pripadajočih Jugoslovanov, njena notranja ureditev pa bi slonela
na avtonomističnem državnopravnem načelu. Po Šukljetovem načrtu bi jugoslovansko skupnost razdelili na tri enote – Slovenijo z Istro, ožjo Hrvaško ter
Bosno in Hercegovino. Slovenija (z Istro) bi imela svoj parlament in vlado, pri
čemer bi osrednja oblast še vedno obdržala precejšnje pristojnosti. Bistveno je
bilo, da je Šuklje v svojem načrtu, ki so ga nato objavila vsa vodilna politična
glasila,55 v slovenskem političnem prostoru poudaril pojem Slovenije in njene
avtonomije. Šukljetov načrt je ustavnopravni odsek Narodnega sveta sprejel
kot svoje stališče, njegovo avtonomistično zamisel pa je sprejela tudi VLS.56
V unitaristično usmerjeni liberalni Jugoslovanski demokratski stranki so
Šukljetove zamisli zavrnili. Z izjemo enega od zgodovinskih voditeljev slovenskega liberalizma Ivana Hribarja je bil pojem Slovenije v njihovi zavesti izbrisan. Pri tem sta bila najglasnejša načelnik JDS in ljubljanski mestni župan dr.
Ivan Tavčar ter ljubljanski podžupan in najtesnejši Tavčarjev sodelavec dr. Karel
Triller. Oba sta se nepopustljivo postavila na stran jugoslovanskega centralističnega in unitarističnega državnega načela.57 Tavčar je celo zapisal, da si ne
more predstavljati jugoslovanske države, v kateri bi "nastala posebna slovenska,
posebna hrvaška in posebna srbska skupina (avtonomna upravna enota – op.
J. P.)".58 Takim pogledom se je pridružil tudi dr. Viktor Sušnik, ki je naravnost
povedal, kako si je liberalni del slovenske politike predstavljal oblikovanje in
značaj jugoslovanske države. Poudaril je, da bi bila "Jugoslavija brez Srbov /.../
političen nestvor", srbska politična in kulturna veljava pa zahtevata, "da zavzemaj srbski narod v bodoči Jugoslaviji /.../ odgovarjajoče odlično mesto".59
V liberalnem taboru izstopajoče Hribarjevo stališče je bilo,
naj bo del svobodne, samosvoje in neodvisne jugoslovanske države /.../ zedinjena
Slovenija v takej popolnosti, v kakršni si je pred nekaj leti najsmelejši med nami še
predstavljati ni upal. Deželne meje bodo padle. Med nami ne bode več Kranjcev,
Štajercev, Korošcev, Goričanov, Tržačanov, Istranov. Vsi bodemo samo Slovenci. 60

55

56
57
58
59
60

Fr.[an] pl. Šuklje, "V zaželjeni deželi", Slovenec, 5. 10. 1918, št. 229, str. 1–2, 7. 10. 1918, št. 230, str. 1,
8. 10. 1918, št. 231, str. 1–2, 15. 10. 1918, št. 237, str. 1, 18. 10. 1918, št. 240, str. 2; Fr.[an] pl. Šuklje, "V
zaželjeni deželi", Slovenski narod, 5. 10. 1918, št. 228, str. 1–2, 7. 10. 1918, št. 229, str. 2, 8. 10. 1918, št.
230, str. 2, 12. 10. 1918, št. 235, str. 2–3, 17. 10. 1918, št. 241, str. 2; Fr.[an] pl. Šuklje, "V zaželjeni deželi",
Naprej, 7. 10. 1918, št. 229, str. 2–3, 8. 10. 1918, št. 230, str. 2–3, 9. 10. 1918, št. 231, str. 1–2, 14. 10.
1918, št. 235, str. 2, 15. 10. 1918, št. 236, str. 1–2.
Perovšek, Liberalizem in vprašanje slovenstva, str. 45–53.
Prav tam, str. 58–61.
Ivan Tavčar, "In necessariis unitas!", Slovenski narod, 17. 10. 1918, št. 241, str. 2.
V. [iktor] S. [ušnik], "V Jugoslaviji", Slovenski narod, 19. 10. 1918, št. 243, str. 2.
Ivan Hribar, "Uprava Jugoslavije", Slovenec, 15. 10. 1918, št. 237, str. 2.
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Čeprav ogrskih Slovencev ni posebej omenil, bi lahko glede na program
Majniške deklaracije, ki ga je Hribar seveda podpiral, njegov izraz "Zedinjena
Slovenija" razumeli tudi v njegovem vseslovenskem pomenu. To izrazito slovensko stališče, ki ga je posebej poudarjala jasna misel na vzpostavitev Slovenije oziroma posebne slovenske enote v jugoslovanski skupnosti, je Hribar podkrepil še z zavzemanjem za njeno narodno ozemeljsko zasebnost. Po njegovi
zamisli naj Istra ne bi bila priključena Sloveniji, pač pa Hrvaški, ki bi ji pripadla
tudi Dalmacija.61
V času po Majniški deklaraciji je nedvoumno izražena ideja Slovenije obstajala tako v katoliškem in – po Hribarju ter pred njim še Rybařu – deloma tudi
v liberalnem taboru. Izrekel jo je tudi pisatelj in socialni demokrat Ivan Cankar, medtem ko JSDS o Sloveniji ni razmišljala. Njeno glasilo Naprej je ob objavi
Šukljetovega referata le pripisalo, da si pridržuje oceno o njegovem državnem
načrtu.62
Zgodovina je prvo stvarno možnost uresničenja Slovenije omogočila z
nastankom Države SHS 29. oktobra 1918. Avtor pričujoče obravnave je že dokazal, da je bila ta država meddržavno, čeprav formalno nepriznano, dejstvo, zato
se ob tem ne bomo ustavljali.63 Opozorili pa bomo na tedanje utelešenje misli o
Sloveniji, ki jo je izvedla nosilka takratne slovenske državnopravne zasebnosti
– 31. oktobra 1918 oblikovana Narodna vlada SHS v Ljubljani (Narodna vlada).
Slovenijo je kot obstoječ politični pojem uveljavila že v svojem prvem razglasu
31. oktobra 1918. Razglas, naslovljen na slovenske državljane Države SHS, je
sporočal, da je Narodno Vijeće SHS v Zagrebu (Narodno Vijeće) kot vrhovna
oblast v novi državi na predlog Narodnega sveta v Ljubljani imenovalo vlado
"za Slovenijo (podčrtal J. P.)". Zvesta velikim načelom, v katerih imenu smo
dosegli svojo svobodo," je končal razglas, "Vam vlada obljublja, da hoče zvesto
služiti narodu."64
Narodna vlada v Ljubljani je bila prva slovenska nacionalna vlada in kot
tako so jo tedaj tudi razumeli in imenovali. Drugače liberalni Slovenski narod 2.
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Perovšek, Liberalizem in vprašanje slovenstva, str. 57–58.
Fr.[an] pl. Šuklje, "V zaželjeni deželi", Naprej, 7. 10. 1918, št. 229, str. 2, pripomba uredništva pod črto.
O tem glej Jurij Perovšek, Slovenska osamosvojitev v letu 1918 : študija o slovenski državnosti v Državi
Slovencev, Hrvatov in Srbov (Ljubljana, 1998), str. 61–76 (dalje: Perovšek, Slovenska osamosvojitev
1918).
"Državljani!", Uradni list Narodne vlade Slovencev, Hrvatov in Srbov v Ljubljani, 4. 11. 1918, št. 1, str. [1].
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Prvi razglas Narodne vlade SHS v Ljubljani, ki je Slovenijo uveljavljal kot obstoječi politični pojem
("Državljani!", Uradni list Narodne vlade Slovencev, Hrvatov in Srbov v Ljubljani, 4. 11. 1918, št. 1, str. [1])
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novembra 1918 ne bi pisal o "prvi slovenski narodni vladi".65
Vsaka nadaljnja razprava o tem vprašanju je po našem poudarku odveč. Ni
pa odveč še enkrat opozoriti, da so v času Države SHS, to je do 1. decembra
1918, ko se je ta država s Kraljevino Srbijo združila v Kraljestvo Srbov, Hrvatov
in Slovencev, Slovenci prvič v novejši zgodovini samostojno odločali o svojem
političnem, upravnem, gospodarskem, kulturnem in vojaškem razvoju, to je o
samem sebi in svojem položaju. Edina obstoječa oblast v slovenskem delu Države SHS je bila slovenska. Druge ni bilo. Tudi ne oblasti Narodnega Vijeća, saj je
le-to svojo vrhovno oblast za slovensko ozemlje preneslo na Narodno vlado.66
Na tem ozemlju je Narodna vlada prevzela in v sebi združila vse posle nekdanje
c. kr. deželne vlade v Ljubljani in Celovcu, kakor tudi vse posle nekdanjih c. kr.
namestništev v Trstu in Gradcu.67 Razpustila je tudi deželni odbor dotedanje
vojvodine Kranjske68 in za Koroško, Štajersko, Primorsko ter Kranjsko prevzela
in v sebi združila vse posle dotedanjih deželnih odborov ter avtonomnih oblasti
in naprav.69 S tem je presegla prejšnjo upravno dvotirnost, ki je slonela na delitvi
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"Proglasitev narodne vlade", Slovenski narod, 2. 11. 1918, št. 258, str. 2. – V zgodovinopisju ugotovitev,
da je bila Narodna vlada SHS v Ljubljani prva slovenska nacionalna vlada, že dalj časa ni več sporna.
V širši javnosti pa je še vedno prisotno tudi stališče, ki kot prvo slovensko narodno vlado poudarja t.
i. ajdovsko vlado, to je Narodno vlado Slovenije, oblikovano 5. maja 1945 v Ajdovščini. Take ocene
je – poleg drugih avtorjev – že leta 1992 jasno zavrnil Bojan Balkovec, ki je svoje delo Prva slovenska
vlada 1918–1921 začel z naslednjim opozorilom: "Ves čas po letu 1945 je veljalo prepričanje, da je
prva Narodna vlada tista, ki je bila ustanovljena v Ajdovščini 5. maja 1945, kar pa seveda ni ustrezalo
resnici. Pomembnost in prelomnost dogajanj konec leta 1918 sta bili porinjeni vstran in zamenjalo
ju je glorificiranje ''petomajske'' vlade. Tudi protesti v javnosti niso bili dovolj za pravilno vrednotenje dogodkov ob koncu prve svetovne vojne." (Bojan Balkovec, Prva slovenska vlada 1918–1921
(Ljubljana, 1992), str. 7 (dalje: Balkovec, Prva slovenska vlada)). Ob tem naj opozorimo še na poudarke, ki jih je v recenziji omenjene knjige zapisal akad. prof. dr. Janko Pleterski: "Delo mag. Bojana
Balkovca Prva slovenska vlada docela ustreza naslovu. Narodna oz. Deželna vlada (v letih 1918–
1921) je pomemben pojav v zgodovini slovenske državnosti, a kot takšen premalo znan in malo navzoč v sodobni zavesti. Označevanje in masovna popularizacija narodne vlade, oblikovane 5. maja
1945, kot prve slovenske vlade, je zastrla zgodovinski spomin na dejansko prvo ''narodno vlado'' v letu
1918. V tem smislu je delo mag. Balkovca nujno potreben prispevek k uravnovešenju pozornosti na
vse faze v zgodovini slovenske državnosti, ne glede na njihove vsakokratne politične nosilce… Podan
je dokaz, da je bil v času prehodnih državnih oblik 1918–1921 na ozemlju Države Slovencev, Hrvatov
in Srbov in nato Kraljestvu Srbov, Hrvatov in Slovencev, strukturno navzoč prvinski federalizem, v
določenih momentih celo konfederalizem, s Slovenijo kot državno enoto." Avtorjeva "neideološka
predstavitev pomembne zgodovinske snovi utegne biti prednost v našem današnjem nervoznem in
na vse strani nezaupljivem iskanju naše resnične identitete." (Janko Pleterski, "Pomen prve slovenske
vlade", v: Balkovec, Prva slovenska vlada, zadnja platnica). Janko Pleterski o obstoju prve slovenske
Narodne vlade leta 1918 ni dvomil tudi v svojem delu Prva odločitev Slovencev za Jugoslavijo. V njem
izrecno piše o oblikovanju "prve slovenske narodne vlade" oziroma, da je bila v slovenski narodni
samoodločbi rojena "prva slovenska narodna vlada". (Pleterski, Prva odločitev, str. 267, 268).
Perovšek, Slovenska osamosvojitev 1918, str. 77–173.
"Naredba celokupne vlade o prehodni upravi v ozemlju Narodne vlade SHS v Ljubljani", Uradni list
Narodne vlade Slovencev, Hrvatov in Srbov v Ljubljani, 21. 11. 1918, št. 11, str. [21].
"Naredba Narodne vlade SHS v Ljubljani", Uradni list Narodne vlade Slovencev, Hrvatov in Srbov v
Ljubljani, 9. 11. 1918, št. 4, str. [7].
"Naredba celokupne vlade o prehodni upravi v ozemlju Narodne vlade SHS v Ljubljani", Uradni list
Narodne vlade Slovencev, Hrvatov in Srbov v Ljubljani, 21. 11. 1918, št. 11, str. [21].
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v državno in deželne avtonomne vlade, saj je združila vso javno upravo in jo
vodila enotno za vso Slovenijo.70 Tako je politično in upravno združila Slovenijo, ki je "kot taka postala državnopravna enota".71 To je opravila "naglo in brez
vsakega ugovora, tako samo po sebi umeven je bil vsem Slovencem program
zedinjene Slovenije, ki je bila sedaj prvič uresničena, žal le za kratek čas".72 Bila
je tudi manjša od slovenskega zgodovinskega združitvenega ideala. Vendar je
obstajala. Političnoupravno Združena Slovenija iz novembra 1918 je bila oblikovana na ozemlju, ki je bilo v upravi Narodne vlade, obsegalo pa je "Kranjsko,
Goriško, slovenski del Istre, mesto Trst z okolico" ter "Štajersko in Koroško", v
kolikor sta bili "ti deželi del države SHS".73 Na Štajerskem je to pomenilo ozemlje do razmejitvene črte z Nemško Avstrijo okoli Radgone, Šentilja in Kozjaka,
za Koroško pa je bilo mišljeno ozemlje do razmejitvene črte po toku Zilje in
Drave do Velikovca. Glede na še ohranjeno pripadnost Prekmurja Madžarski in
italijansko zasedbo Trsta, Goriške, Istre ter postojnskega okrožja na Kranjskem
med 3. in 23. novembrom 1918 je bila Združena Slovenija iz leta 1918 omejena
na večino nekdanje dežele Kranjske, slovenski del nekdanje dežele Štajerske
in omenjeni del Koroške. Z izjemo ozemlja med tedanjo razmejitveno črto na
Koroškem in današnjo slovensko-avstrijsko državno mejo to ozemlje danes
tvori približno dve tretjini ozemlja Republike Slovenije.

***
Leto 1917 in njegovo majniško vsebino lahko vidimo kot zgodovinsko prekretnico, ki je slovenski narodnopolitični razvoj usmerila v oblikovanje slovenske državnopravne enote in sočasno izkušnjo lastne nacionalne državnosti.
Kot "prvi začetek lastne državnosti Slovencev v skupnosti s Srbi in Hrvati" sta
Majniško deklaracijo razumela tudi òblastna odbora skupščin ljubljanske in
mariborske òblasti (oba odbora in òblastni skupščini je obvladovala naslednica VLS, avtonomistična Slovenska ljudska stranka) v izjavi, ki sta jo sprejela na
skupni seji ob obeleženju njene desetletnice 26. maja 1927 v Celju.74 V Državi
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Janko Brejc, "Od prevrata do ustave", v: Slovenci v desetletju 1918–1928 : zbornik razprav iz kulturne,
gospodarske in politične zgodovine, ur. Josip Mal (Ljubljana, 1928), str. 164–165.
Sergij Vilfan, Pravna zgodovina Slovencev (Ljubljana, 1996), str. 469.
Silvo Kranjec, "Slovenci na poti v Jugoslavijo", v: Spominski zbornik Slovenije : ob dvajsetletnici
Kraljevine Jugoslavije, ur. Jože Lavrič, Josip Mal, France Stele (Ljubljana, 1939), str. 60.
"Naredba celokupne vlade o prehodni upravi v ozemlju Narodne vlade SHS v Ljubljani", Uradni list
Narodne vlade Slovencev, Hrvatov in Srbov v Ljubljani, 21. 11. 1918, št. 11, str. [21].
"Izjava slovenskih oblastnih skupščin ob 10 letnici majske deklaracije", Slovenec, 28. 5. 1927, št. 119,
str. 2.
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SHS je državnost slovenskega naroda imela konfederativno obliko.75 Slovenska
samostojnost je nato v jugoslovanski skupnosti imela različne časovne stopnje
in politične oblike. V prvi centralistični Jugoslaviji je deloma obstajala skozi
Deželno vlado za Slovenijo v letih 1919–1921 in še ožje v okviru Pokrajinske
uprave za Slovenijo v letih 1921–1923. Na gospodarsko-socialnem in kulturno-prosvetnem področju je v precejšnji meri živela v času delovanja òblastnih
skupščin ljubljanske in mariborske òblasti v letih 1927–1929 ter nato širše v
drugi polovici tridesetih let v okviru Dravske banovine.76 V prvi Jugoslaviji je
nekaj let uradno obstajalo tudi ime Slovenija, in sicer z že omenjenima Deželno vlado in Pokrajinsko upravo za Slovenijo. Nato imena Slovenija ni bilo več.
V drugi Jugoslaviji je njeno ime oživelo. To pot v poimenovani državnopravni
obliki, slovenski republiki, kot delu sestavljene jugoslovanske države. A Slovenija in njena v federativni jugoslovanski skupnosti utemeljena narodna državnost
s tem še nista dosegli svoje polne zgodovinske izpolnitve. Slovenija je postala
tudi državno ime. Državo s tem imenom so Slovenci ustanovili pred dobrega
četrt stoletja. Morda jo je Ivan Cankar na nek način začutil že leta 1917.
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O tem glej Perovšek, Slovenska osamosvojitev, str. 77–105.
O tem glej Miroslav Stiplovšek, Slovenski parlamentarizem 1927–1929 : avtonomistična prizadevanja skupščin ljubljanske in mariborske oblasti za ekonomsko-socialni in prosvetno-kulturni razvoj
Slovenije ter za udejanjenje parlamentarizma (Ljubljana, 2000), str. 113–474, isti, Banski svet Dravske
banovine 1930–1935 : prizadevanja banskega sveta za omilitev gospodarsko-socialne krize in razvoj
prosvetno-kulturnih dejavnosti v Sloveniji ter za razširitev samoupravnih in upravnih pristojnosti
banovine (Ljubljana, 2006), str. 261–321.
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Jurij Perovšek
THE IDEA OF SLOVENIA

AND ITS IMPLEMENTATION DURING
THE PERIOD FROM THE MAY DECLARATION TO THE CREATION
OF THE STATE OF SHS AND THE NATIONAL GOVERNMENT OF SHS
IN LJUBLJANA

SUMMARY
On July 15, 1917, a good month and a half after the proclamation of the May
Declaration on May 30, 1917 which demanded the national unification of the
Habsburg Yugoslavs under the sceptre of the Habsburg-Lorraine dynasty, Ivan
Cankar uttered the first mentioning of Slovenia as a national political entity. Shortly thereafter, his statement gained ground in politics. Slovenec, the
newsletter of the Catholic All-Slovenian People's Party (VLS), wrote on August
2, 1917 about Slovenia as an integral part of the united Austrian Yugoslav community. The newspaper article referred to a United Slovenia in a trans-dualistic
Yugoslavia, stressing that "we want to end the suffering of Carinthian, Styrian,
Littoral, Carniolan, Prekmurje Slovenians – we want a brighter future for Slovenia, united in the Yugoslav whole". The word Slovenia was primarily a part
of the Catholic camp. In the period after the famous Ljubljana Declaration of
September 15, 1917, which became the starting point for a uniquely developing declarative movement for peace and national self-determination, it was
repeated several times (once in quotation marks) in the Slovenec, while Ljubljana was mentioned as the Slovenian capital. On October 30, 1917, it was
uttered by the Slovenian liberal politician stationed in Trieste Dr. Otokar Rybař.
As head of the delegation of the Trieste Slovenians and Gorizia refugees who
visited the imperial and royal deputy in Trieste – baron Alfred von Fries-Skenej,
and expressed their joy over the Austro-Hungarian recapture of Gorizia and the
victory at Kobarid, he welcomed these successes as a return of the Slovenian
villages along the Isonzo River, from Rombon to Sveta Gora, and finally to Gorizia and the Brda hills, "together with the homeland of our Venetian brothers,
the until now Italian Slovenia!". On September 22, 1917, the socialist Albin Prepeluh defended the principle of a total Slovenian national territorial autonomy
in the Yugoslav state; however, he did use the term Slovenia.
When in March 1918 the Slovenian political elite began to move away from
the Habsburg monarchy – since then, Slovenian politicians only exceptionally
mentioned the Habsburg framework, while adherence to the monarchy among
the broadest circle manifestly continued into the summer of 1918 – the idea of
Slovenia gained political ground. This happened on August 16 and 17, 1918,
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when the National Council for Slovenia and Istria was established in Ljubljana.
Its foundation paved the way towards separation from Austria. The National
Council was a trans-party political organization that was founded with the
intention of expressing the will of the Slovenian people in terms of national
self-determination and the establishment of an independent Yugoslav state.
With its name, in the political sense, the council introduced the concept of Slovenia almost universally – something which was not allowed by the sharpened
Habsburg state knife.
The idea of Slovenia also led to an explicit position on the implementation
of Slovenian national and state policy – the formation of Slovenia. Although
not accepted by all political parties, this position serves as an important historical source of the question of Slovenian independence. In the debate that
took place between the VLS and the liberal National Progressive Party (NNS) in
Kranj in October 1918 on the form of state government in the future Yugoslav
state, the VLS advocated the formation of an autonomous Slovenia within the
Yugoslav community, while the NNS, with the exception of one of the historic
leaders of Slovenian liberalism – Ivan Hribar who advocated the establishment
of a United Slovenia – advocated a unitary state. At that time, the Yugoslav
Social Democrat Party did not decide on this issue.
The first real possibility for the realization of Slovenia was made possible by the creation of the State of Slovenians, Croats and Serbs (State of SHS)
on October 29, 1918. The National Government of SHS in Ljubljana, formed
on October 31, 1918, was the then embodiment of thought on Slovenia and
the holder of the Slovenian state privacy. It established Slovenia as a political
concept in its first announcement on October 31, 1918. The announcement
addressed to Slovenian citizens of the State of SHS declared that the National
Council of the SHS in Zagreb (Narodno Vijeće) – the supreme authority in the
new state, appointed the government "for Slovenia" on the proposal of the
National Council in Ljubljana.
The National Government in Ljubljana was the first Slovenian national
government, and as such it was also then understood and defined. In the Slovenian lands, it was the only state power, since the National Council in Zagreb
transferred its supreme authority over the Slovenian territory to the National
Government. This united Slovenia both politically and administratively, which
resulted in Slovenia becoming a state entity. In November 1918, in the context of the still Hungarian-governed Prekmurje and the Italian occupation of
Trieste, Gorizia, Istria and the Postojna district in Carniola between November
3 and 23, 1918, the politically and administratively United Slovenia included
almost the entire area of the former Land of Carniola, the Slovenian part of the
former Land of Carniola, the Slovenian part of the former Land of Styria, and
the area of the former Land of Carinthia until the demarcation lines along the
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rivers Zilja and Drava to Velikovec. With the exception of the territory between
the mentioned boundary line and the contemporary Slovenian-Austrian state
border, the Slovenian part of the State of SHS consisted of two thirds of the territory of the present-day Republic of Slovenia (RS).
We can interpret the year 1917 and the May Declaration as a historical milestone after which the Slovenian national political development was focused on
the formation of a Slovenian state entity and on the simultaneous experience
of its national statehood. The autonomy of the Slovenian state law was not preserved in the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenians/Yugoslavia, and in the
second Yugoslavia it was expressed in the federal position of Slovenia in the
composite Yugoslav state. In 1991, with the proclamation of the Republic of
Slovenia, Slovenia became a state name.
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Izvleček:

Po smrti papeža Pija X. leta 1914 je bil za njegovega naslednika izvoljen Benedikt
XV. Njegov pontifikat je minil v znamenju prve svetovne vojne in urejanja
mednarodnih odnosov po njej. Zaradi ostrega nasprotovanja Italije, da bi dobil
aktivnejšo vlogo v mirovnih posredovanjih, je papež največ pozornosti in moči
namenil manjšanju posledic vojnega dogajanja, predvsem na humanitarnem in
socialnem področju. Reorganiziral je duhovno oskrbo vojaških enot. Njegovim
mirovnim pozivom je nasprotovala večina držav iz obeh vojskujočih se taborov,
v mnogih deželah tudi škofje, ki so se poistovetili s cilji državne politike. Med
vsemi pobudami je še največ pozornosti dobila tista, ki jo je 1. avgusta 1917
poslal vsem v vojno vpletenim državam. V noti je triletno vojno dogajanje
imenoval "nekoristno klanje". Načela, ki jih je postavil za prenehanje spopadov
in za ureditev sveta po vojni, so našla odmev v točkah, ki jih je na začetku leta
1918 predstavil ameriški predsednik Thomas Woodrow Wilson. Razprava
vsebuje tudi pregled odmevov na papeževe mirovne pobude na Slovenskem.

Ključne besede:

papež Benedikt XV. (1854–1922), prva svetovna vojna, Katoliška cerkev,
Avstro-Ogrska, Slovenija

Studia Historica Slovenica
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 18 (2018), št. 2, str. 443–468, 62 cit., 4 slike
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški)

443

B. Kolar: Mirovne pobude papeža Benedikta XV. in odmevi ...

Splošna ocena zgodovinarjev Cerkve v 20. stoletju je, da je bil pontifikat papeža Benedikta XV. (1854, papež 1914–1922) v znamenju prve svetovne vojne
in njenih posledic. Ko je 3. septembra 1914 nastopil službo, so se že pokazali
temeljni obrisi vojaškega dogajanja in razporeditve vojaških sil, v naslednjih
letih pa se je to samo še stopnjevalo, vključno z odločitvijo Italije, da dobro
leto zatem vstopi v vojno tudi ona, kljub papeževemu zavzemanju, da bi ostala
zunaj vojaških akcij. Hkrati velja za papeža, ki so ga v času delovanja ostro kritizirali z vseh strani in malo poznali in je kmalu postal pozabljen oz. postavljen
na stranski tir.1
Giacomo Paolo Giovanni Battista Della Chiesa je bil po svojem poreklu
Genovežan, starša sta imela naslov markiza in sta izhajala iz spoletske vojvodske družine, mati pa je med svojimi sorodniki imela papeža Inocenca VII.
(1404–1406). Družina je bila zaznamovana z izkušnjo morja. Dva brata sta
postala vojaka v italijanski kraljevi mornarici, Gian Antonio je postal celo admiral, mlajši brat Giulio pa poveljnik vojaške ladje. Pred vstopom v semenišče je
Giacomo Della Chiesa končal študij prava v Genovi (do 1875), nato je študiral
teologijo (bil ordiniran v duhovnika leta 1878 v Rimu) in cerkveno pravo; iz
obojega je tudi doktoriral (leta 1880). Študiral je na papeški diplomatski akademiji in vstopil v papeško diplomatsko službo, najprej v Madridu, kjer je imel za
svojega predstojnika Mariana Rampolla Del Tindaro (1843–1913), poznejšega
državnega tajnika. V Španiji, ki jo je že več let pretresala državljanska vojna, se je
uvedel v svet visoke diplomacije, ko je s svojim šefom posredoval v pogajanjih
med Nemčijo in Španijo ob sporu glede Karolinskih otokov. Od leta 1887 dalje
je delal v Rimu, kjer je pod vodstvom in mentorstvom kardinala Rampolle, od
tedaj prvega sodelavca papeža Leona XIII., opravljal razne službe v oddelku za
stike z državami. Leta 1901 je prevzel vodenje tega oddelka in šest let kasneje
vodenje nadškofije Bologna. Maja 1914 je bil imenovan za kardinala in ob smrti
Pija X. izšel iz konklava kot novoizvoljeni papež. Za njegovo izvolitev je bil
odločilen vpliv Avstrije in Nemčije, ki sta nasprotovali izvolitvi kardinala Pietra
Maffija (1858–1931), zaradi njegove zelo italijanske usmeritve. Della Chiesa je
na vseh mestih pokazal veliko urejenost, jasnost v presojanju, zavračal je vsako
pretiravanje (npr. ko je šlo za teološke spore med modernisti in protimoderni-

1

Med razpravami, ki so bile doslej objavljene v slovenskem tisku, omenjamo tri izpod peresa zgodovinarja in nato učitelja cerkvene zgodovine na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani dr. Josipa
Srebrniča. Prim. "Benedikt XV. v toku svetovne vojne", Čas 13 (1919), str. 16–41 (dalje: Srebrnič,
"Benedikt XV. v toku svetovne vojske"); "Papež Benedikt XV. za svetovni mir", Čas 14 (1920), str.
276–277; "Papež Benedikt XV.", Čas 16 (1922), str. 153–159. Krajša predstavitev njegovega pontifikata v: Metod Benedik, Papeži od Petra do Janeza Pavla II. (Celje, 1989), str. 257–258 (dalje: Benedik,
Papeži od Petra do Janeza Pavla II.). Prim. še Igor Salmič, "Benedetto XV. e la Jugoslavia (1914–
1922)", v: Benedetto XV. Papa Giacomo della Chiesa nel mondo dell'"inutile strage", vol. II, ur. Giovanni
Cavagnini-Giulia Grossi (Bologna, 2017), str. 854–864 (dalje: Salmič, "Benedetto XV. e la Jugoslavia
(1914–1922)").
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sti), bil je spreten sogovornik in poslušalec, imel jasen pregled nad stvarmi in
znal presojati situacije, v katerih se je znašel.
Njegov pontifikat je trajal dobrih sedem let in je bil skoraj v celoti posvečen
razglašanju na vse štiri strani neba prednosti miru in dobrote pred vojnami in
sovraštvom, pred revolucijami, lakoto in revščino. Tem poudarkom je namenil svoj prvi uradni in programski dokument, encikliko Ad beatissimi, ki jo je
objavil po svojem nastopu in se v njej zavzel za mir med narodi.2 Tudi na tem
mestu se je za vrednote miru zavzemal z vso odločnostjo in spoštovanjem do
vseh. Temeljno merilo njegovih nastopov je bilo, da je resnico povedal v ljubezni in spoštovanju sogovornika, kot odgovor pa je največkrat prejemal laži in
krivice. Bil je napačno razumljen in zaničevan tudi s strani mnogih katolikov
in to ne najmanj pomembnih.3 Kljub vsem nasprotovanjem je uspel povečati
število diplomatskih predstavništev pri Svetem sedežu s 14 na 27, spodbujal
je mirovna prizadevanja v mnogih deželah, tudi med Italijo in Francijo in tako
začel "konkordatno obdobje". Za pomiritev si je prizadeval tudi znotraj Cerkve,
kjer so še iz predhodnega časa gorele napetosti zaradi antimodernizma, pospeševal je vlogo laikov in podpiral sodelovanja katolikov s protestantskimi in pravoslavnimi skupnostmi ter delo na področju misijonov. Navadno med velike
uspehe njegovega pontifikata štejemo še razglasitev novega Zakonika cerkvenega prava leta 1917, vendar je to bil sad predvsem njegovega predhodnika
in je le poskrbel za zaključek. Ob vprašanju oblikovanja nove južnoslovanske
države je po začetni previdnosti dal podporo novi politični realnosti in z njo
kmalu navezal diplomatske odnose.4
Benedikt je umrl 22. januarja 1922. V času pontifikata so mu nasprotovali, po smrti so za njim točili krokodilje solze in ga nato pozabili. O njem so v
zadnjih letih izšle tudi knjige, predvsem v povezavi z delom Cerkve v času prve
svetovne vojne in s papeževimi diplomatskimi prizadevanji.5

Pontifikat v znamenju vojne
Pontifikat Benedikta XV. sovpada z enim najbolj dramatičnih obdobij evropske

2
3

4
5

Acta Apostolice Sedis 6 (1914), str. 565–582.
Franco Pierini, "Un leader rigoroso e tenace ma anche 'un gran gentiluomo'", Supplemento a Jesus,
marzo 1987, št. 3, str. 58.
Salmič, "Benedetto XV. e la Jugoslavia (1914–1922)", str. 854–864.
Primer za to bi bila publikacija "Inutile strage". I cattolici e la Santa Sede nella Prima guerra mondiale.
Raccolta di Studi in occasione del Centenario dello scoppio della Prima guerra mondiale (1914–2014)
(Roma, 2016) (dalje: "Inutile strage" . Pregled bibliografije o Benediktu XV. je za isto knjigo pripravil
Massimo de Leonardis, "San Pio X, Benedetto XV: i loro tentativi di pace nel contesto politico europeo", str. 23–48 (dalje: De Leonardis, "San Pio X").
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zgodovine v 20. stoletju, saj se je začel poleti 1914 in končal januarja 1922 – šlo
je za čas vojne in neposrednega dogajanja po njej. Dosedanje ocene zgodovinarjev o njegovem delu se omejujejo skoraj izključno na omenjanje njegovih
pozivov k miru in prenehanju spopadov. Osrednje dejanje papeža v tej smeri,
kot njegova osebna pobuda, je povezano z mirovno poslanico, ki jo je avgusta
1917 poslal voditeljem vseh držav, ki so bile vpete v vojno dogajanje. Spodbujal
jih je, da stopijo na pot pogajanj in iskanja miru, kajti nadaljevanje spopadov v
bojnih jarkih je postalo "brezkoristni pokol" in "klanje brez koristi" (ital. Inutile
strage). Zgodovina Cerkve je izraz prevedla kot "nepotrebno pustošenje".6 Kratek in jedrnat izraz, s katerim je označil vojno dogajanje, je imel velik odmev;
postal je razpoznavno znamenje tega papeža in mnogi so ga poimenovali kar
papež "brezkoristnega klanja". Papež je izraz uporabil kljub nasprotovanju
državnega tajnika. Toda dokument, ki je vseboval ta izraz, je imel veliko širši
pomen in predstavlja veliko novost v nastopanju Cerkve v sodobnem svetu.7
Vse od nastopa svoje službe v začetku septembra 1914 se je papež Benedikt
XV. dokazoval kot papež široke kulture in bogatih diplomatskih izkušenj. Njegova prva enciklika z naslovom Ad beatissimi, ki je bila objavljena kot program
novega pontifexa, je bila objavljena 1. novembra 1914. Z njo je prinesel mir v
Cerkev in zaustavil protimodernistično histerijo, ki je do tedaj prevevala vrhove
Cerkve. Želel je, da Cerkev svojo pozornost in svoje moči nameni hudo preizkušeni družbi. Priložnostni nastopi in vrsta simbolnih dejanj pa so že nakazovali,
da ima papež v mednarodnem spopadu pred očmi delo za politično nepristranost in postavljanje v prvo vrsto etično-verskega stališča Svetega sedeža. Italijanska nevtralnost je sprva podpirala takšno neodvisnost nastopanja Svetega
sedeža, vendar sta morala papež Benedikt in njegov državni sekretar že v začetku maja 1915 prenesti razloge za ravnanje in namene Vatikana na veliko bolj
versko področje. Prvič v zgodovini Katoliške cerkve se je tako zgodilo, da je v
vojni na evropskih tleh Sveti sedež deloval zgolj na duhovnem področju, brez
posvetne moči, brez vojske, pa naj je bila še tako majhna, in torej kot država, ki
ni imela ozemeljskih zahtev.
Spomladi leta 1915, ko so bila v teku vročična pogajanja italijanske vlade z
Avstro-Ogrsko in z zavezniki in ko je bilo povsem očitno, da bo Italija posegla
v boje proti svojim nekdanjim zaveznikom, če ne bo dobila ustreznih nadomestil za neosvobojena ozemlja, se Benedikt XV. ni obotavljal pritiskati na cesarja
Franca Jožefa, da bi ustregel Italiji in bi ta ostala nevtralna. Osnova za papeževe
6

7

Zgodovina Cerkve, zv. 5: od Cerkvene države do svetovne Cerkve (od 1848 do drugega vatikanskega
koncila), (Ljubljana, 2000), str. 178 (dalje: Zgodovina Cerkve, zv. 5).
Alberto Monticone, "La nuova politica internazionale della Chiesa. Non fu solo l'uomo della 'inutile
strage'", Supplemento a Jesus, marzo 1987, št. 3, str. 59. Uradno besedilo dokumenta je bilo objavljeno v
Acta Apostolice Sedis 9 (1917), str. 421–423 (dalje: Monticone, "La nuova politica internazionale della
Chiesa").
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Papež Benedikt XV.
(na čelu Katoliške
cerkve od 1914 do
1922) (Wikimedia
Commons)

posege ni bil samo strah pred težkim položajem Vatikana v Italiji, če bo ta v
vojni, temveč tudi v prepričanju, da bo poseg Italije razširil in poglobil celotni
spopad. Dokaz za to niso samo diplomatski koraki papeških predstavnikov na
Dunaju; do leta 1916 je službo nuncija opravljal nadškof Raffaele Scapinelli di
Leguigno (1858–1933, nuncij na Dunaju od 1912). Nunciatura na Dunaju je
bila ena osrednjih, saj je vzdrževala stike z vsemi škofijami na ozemlju Avstro-
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-Ogrske in je v katoliškem svetu veljala za najpomembnejšo.8 Scapinellijeva
poročila so bila za ravnanje Svetega sedeža zelo pomemben vir informacij in
temelj za sprejemanje odločitev. Bil je poznan po dobrem poznavanju stvari
in pronicljivih ocenah, kar mu je pri italijanskih vojaških in političnih oblasteh
prineslo slab glas.
Pomembne so bili tudi drugi koraki, neuradni, za katere se je odločil papež
Benedikt XV. Med temi je bila januarja 1915 tajna misija takratnega tajnika
Kongregacije za izredne razmere v vatikanskem državnem tajništvu mons.
Eugenija Pacellija (1876–1958) na Dunaju, kar naj bi pripomoglo, da bi Avstrija ustregla italijanskim zahtevam pred vstopom v vojno na strani antantnih
sil.9 V skladu z italijanskimi načrti pa je bil papež Benedikt XV. oz. Sveti sedež v
okviru londonskega sporazuma že vnaprej izključen iz kakršnega koli sodelovanja pri bodoči mirovni konferenci. Italijanska vlada pod vodstvom Antonia
Salandra (1853–1931) in še posebej njen zunanji minister Giorgio Sidney Sonnino (1847–1922), ki je podpisal Londonski sporazum in s tem odprl pot za
vstop Italije v vojno, se je z vsemi močmi potrudil, da je ostal papež Benedikt
XV. izključen iz vsake oblike mirovnega posredovanja in iz celotnega dogajanja
ob koncu vojne. Sodelovanje Svetega sedeža v mirovnih pogajanjih bi bilo za
italijanske voditelje pravi dim v očeh, kajti prepričani so bili, da bi Sveti sedež
na svetovni ravni lahko ponovno odprl razpravo o 'garancijskem zakonu' in
o svoji politični odvisnosti od italijanske države. Iz tega razloga je italijanska
vlada, zlasti pa še minister Sonnino, gledala na Benedikta XV. kot nasprotnika
italijanskih nacionalnih interesov.10
Ko je Italija 23. maja 1915 vstopila v vojno, je postalo še bolj jasno, da je
bilo papeževo mesto na duhovnem področju, povsem zunaj obeh blokov, to
še toliko bolj, ker so se na obeh straneh borile množice katoličanov, ki so jih
podpirale njihove stranke ali narodna politična gibanja, katere je podpiral tudi
kler v posameznih deželah. Benedikt XV. je bil s sodelavci prisiljen, da je iskal
drugačno razlago odnosa Cerkve do vojne. To se je pokazalo toliko bolj nujno,
ker je zaradi širjenja bojev bilo vedno manj možnosti za obrambo načel pravičnosti in pravic ljudstev. V skladu s tem ni bilo več mogoče govoriti o "pravični
vojni" in prav po učenju Benedikta XV. so odpovedale strukture, ki so takšno
teorijo podpirale. Tradicionalni pogled Cerkve na vojno je bil v takšnih okoliščinah popolnoma spremenjen. V skladu s tem je bila izraz doslednosti pape-

8

9
10

Antonio Scottà, Papa Benedetto XV. La Chiesa, la Grande Guerra, la pace (1914–1922) (Roma,
2009), str. 115 (dalje: Scottà, Papa Benedetto XV.).
Scottà, Papa Benedetto XV., str. 69.
Antonio Tornielli, "Cento anni fa. Benedetto XV, il Papa contro 'l'inutile strage'", La stampa, 2. 9. 2014,
www.lastampa.it/2014/09/02/vaticaninsider/ita/news, pridobljeno: 5. 11. 2017 (dalje: Tornielli,
"Cento anni fa").
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ževa odločitev, ko je zavrnil, da bi se preselil v špansko palačo Escorial, in ko se
je začel poudarjeno zavzemati za organiziranje pomoči in blaženja vojnih spopadov kot tudi vztrajna vabila k molitvi in k spoštovanju človeških vrednot.11
Za razliko od papeža, ki je ravnal nepristransko, so mnoge Cerkve v vojskujočih
se državah podprle vlade in njihove vojaške načrte. Med redkimi politiki in vladarji, ki so se zavzemali za papeževo posredovanje za mir, je bil novi habsburški cesar Karel I., ki je že kot prestolonaslednik, to je pred smrtjo cesarja Franca Jožefa (umrl je 21. novembra 1916) poslal papežu Benediktu XV. osnutek
mirovne pobude centralnim silam s prošnjo, naj vpliva na udeležence vojne na
obeh vojskujočih se straneh za prenehanje sovražnosti.12 Vso podporo je papeževim mirovnim naporom dajal tudi po prevzemu oblasti. .
Pri preučevanju mesta in pomena Benedikta XV. v času vojne vsekakor
zasluži večjo pozornost njegov odnos do katoliške habsburške monarhije, njenih vladarjev in cerkvenih ustanov v njej. V letu 1914 je bilo v Avstro-Ogrski
47 milijonov katoličanov in čeprav je šlo za zelo zapleten položaj, ki ga je v
monarhiji imela Katoliška cerkev, tudi v luči izročila državnega cerkvenstva, je
za Sveti sedež in za papeža osebno veljala monarhija za najpomembnejšo katoliško deželo. Na njenega vladarja so gledali kot na steber katoliške in rimske
vere, zato je papež imel do njega poseben odnos in je tudi zaradi njega zavzel
tako nepristransko stališče.13 Na strani italijanske vlade pa je takšen odnos povzročal še večje nezaupanje do papeža in njegovega ravnanja. Med mnogimi cerkvenimi strukturami v monarhiji so glede ustvarjanja javnega mnenja in tudi
glede oblikovanja stališč Svetega sedeža izstopali škofje in škofije v zahodnem
delu monarhije, kjer je prevladoval latinski obred. Vez med papežem in številnimi škofi v monarhiji, z redovi in državnimi oblastmi je predstavljala dunajska
nunciatura. Zato sta imela pomembno vlogo oba apostolska nuncija, ki sta na
Dunaju delovala pred izbruhom vojne in nato med njo: nadškofa mons. Raffaele Scapinelli di Leguigno in mons. Teodoro Valfré di Bonzo (menjava se je
zgodila septembra 1916). Za papeža sta bila ne le pomemben vir informacij in
imela dostop do nosilcev javnih funkcij na Dunaju, kar je njunemu delu dajalo
večje možnosti posredovanja. Imela sta možnost delovati na raznih področjih
(po vstopu Italije v vojno sta se osebno zavzemala za italijanske vojne ujetnike
in za obveščanje pristojnih o razmerah v taboriščih za vojne ujetnike) in redno

11
12

13

Monticone, "La nuova politica internazionale della Chiesa", str. 60.
Tamara Griesser-Pečar, "Mirovna pobuda cesarja Karla I: Misija Sixtus", Studia Historica Slovenica
15, št. 2 (2015), str. 322; Tamara Griesser-Pečar, Die Mission Sixtus (Wien–München, 1988), str. 21;
Friedrich Engel-Janosi, "Über den Friedenswillen Kaiser Karls", v: Virtute Fideque (Wien, 1965), str.
37–48.
Scottà, Papa Benedetto XV., str. 117.
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posredovati stališča Svetega sedeža do nosilcev javnih funkcij.14

Različne mirovne pobude
Papež Benedikt je svoja prizadevanja za prenehanje spopadov in vojaških akcij
ter za ponovno vzpostavitev miru usmerjal na več področij. Pri tem se je kot
cerkveni poglavar najprej obračal na katoliške skupnosti, to je na notranje-cerkveno področje, in priporočal molitve in druga bogoslužna dejanja. To je storil
ob različnih priložnostih in priporočal škofom, da so v svojih škofijah organizirali zasebne in skupne pobožnosti, romanja, spokorna dejanja in drugo. Med
temi je izstopala njegova prošnja, da so konec julija 1916, ko se je končavalo
drugo leto bojev in začenjalo tretje, molili za mir in prejeli obhajilo po njegovem
namenu najmlajši člani cerkvenih občestev. Da se za to zavzamejo, je pozval vse
evropske škofe in jih tako na svojski način povezal z osebnimi prizadevanji, da
bi ta akcija prinesla več sadov kot njegov poziv vojskujočim se silam leto dni
pred tem. "Namen sv. očeta je: prikrajšanje sedanjih vojnih grozot, srečen mir,
varstvo božje narodom in poglavarjem."15 Za papeževe posege je v vsakem primeru bilo zelo delikatno vprašanje odnosa do episkopata v vojskujočih se državah in dejstvo, da so bili katoliki globoko razdeljeni med nasprotne si sile: katoliki so bili na vseh frontnih črtah na nasprotnih straneh. V večini okolij so se
škofje sprva postavili na stran uradne državne politike, saj bi sicer bili razglašeni
za nasprotnike države in ne bi imeli nobene možnosti delovanja. Zato so jih na
začetku spodbujali ter prirejali molitvena srečanja domače vojske ter pozivali k
heroizmu, šele postopoma so v ospredje stopili bolj splošni nameni, kot so bile
različne pobožnosti za zmago miru in prenehanje sovražnih spopadov.16
Navzven so bili papeževi pozivi bolj diplomatski. Velikokrat je spregovoril
o nujnosti vzpostavitve miru, prenehanju sovražnih dejavnosti in vzpostavitvi
dialoga oz. pogajanj kot sredstev za reševanja napetosti. Pri vsem je mogoče
najti neka temeljna načela, ki so postala osnova vseh njegovih posegov. To je
storil že ob prvem javnem nastopu po koncu konklava 3. septembra 1914, ko je
bil izvoljen za naslednika Pija X. Dne 8. septembra 1914 je ponovil prošnjo svojega predhodnika, naj ljudje molijo, da bi vojna prenehala, velesile pa je povabil,
da odložijo orožje. Klic je šel mimo. V svoji prvi encikliki Ad Beatissimi, ki jo

14

15

16

Andreas Gottsmann, "La Chiesa Cattolica e la Grande Guerra in Austria", v: "Inutile strage", str. 49–90
(dalje: Gottsmann, "La Chiesa cattolica e la Grande Guerra in Austria").
"Mladinski praznik v vojne namene", Bogoljub 14, št. 8 (1916), str. 251; Ljubljanski škofijski list, št. 8
(1916), str. 91.
Roberto Morozzo della Rocca, "Benedetto XV e le divisioni dei cattolici", v: "Inutile strage", str. 91–108
(Morozzo della Rocca, "Benedetto XV e le divisoni dei cattolici).

450

S tudia
H istorica
S lovenica

Nadškof
Raffaele
Scapinelli di Leguigno
(nuncij
na
Dunaju od 1912 do
1916) (Wikimedia
Commons)

je objavil 1. novembra 1914, je na splošno zavrnil barbarsko ravnanje svojega
časa – pomanjkanje medsebojne ljubezni med ljudmi, poudarjanje materialnih dobrin kot edinega cilja vsega človeškega prizadevanja in nacionalistična
sovraštva, ki so šla preko vseh meja. Vzroke za vse je iskal v pozitivistični kulturi, ki je cenila sovraštvo, nagone, boj za preživetje itd. Ljudi je bilo potrebno
spomniti na temeljna krščanska načela, da bi tako na mesto sovraštva stopila
''bratska ljubezen''. Zato tudi poziv katolikom, da so se bolj vključili v humanitarne dejavnosti, in poziv velikim silam, da iščejo drugačne poti urejanja odnosov, kjer človeške pravice ne bodo tako kršene. Tudi ta poziv ni imel posebnega
učinka. Posebno pismo je namenil italijanskim škofom, razposlano je bilo pod
tajnostjo, s katerim jih je povabil, naj se izogibajo vsake pobude, ki bi jo bilo
mogoče razlagati kot javno podporo Cerkve vojni.
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Da naj odložijo orožje, je papež Benedikt XV. ponovno pozval za božič leta
1914. Predlagal jim je za 24 ur prenehajo sovražnosti, da bi se tudi vojaki lahko
spomnili ''kneza miru'', toda Rusi in Francozi so to zavrnili. 10. januarja 1915
je Benedikt XV. objavil svojo molitev za mir, toda škofje in verniki v Belgiji in
Franciji so sprevrgli njen pomen in jo prilagodili političnim in patriotskim interesom svojih dežel. Papeževi poskusi prepričati vojskujoče se sile, da bi odložile
orožje, so propadli po vrsti. Pokazalo se je tudi, da bo vojna trajala, potem ko so
se utrdili na vojnih frontah in temu prilagodili svoje vojne strategije. Od tedaj
dalje so se papež in njegovi sodelavci ter vse ustanove Svetega sedeža preusmerili k drugemu cilju: delati za omejevanje posledic vojne, za zmanjšanje trpljenja. Sprožil je vrsto humanitarnih akcij, dajal materialno in duhovno podporo
vojnim ujetnikom, se zavzemal za njihovo izmenjavo in vrnitev v domovino. Pri
tem delu je imel pobudo papeški nuncij na Dunaju mons. Raffaele Scapinelli, ki
je redno obiskoval koncentracijska taborišča za vojaške vojne ujetnike in organiziral pomoč.17 Italija je takšnim akcijam Svetega sedeža dosledno nasprotovala, jih ovirala in poudarjala pomen Rdečega križa.
Papež je na novo zastavil delo vojaških kaplanov in duhovnikov, ki so
delovali na ozemljih, kjer so potekali boji.18 Pozival je k prenehanju deportacij, organiziral poštno službo, s katero so povezovali vojne ujetnike z njihovimi domačimi. Spomladi 1915 je bila v Vatikanu ustanovljena ustanova Delo za
ujetnike, ki je do konca vojne posredovala celih 600.000 enot dopisovanja in
organizirala iskanje za 170.000 pogrešanih oseb. V 40.000 primerih je posredovala za vrnitev domov bolnih vojnih ujetnikov in našla naslovnike za več kot
50.000 pisem, ki so jih poslali ali dobili ujetniki oz. njihove družine. Papež se je
zavzemal za izmenjavo ranjenih in bolnih ujetnikov ter za njihovo sprejemanje
v švicarska okrevališča, dokler ne bi vzpostavili stikov z domačimi. Po njegovi
zaslugi so Nemci nehali deportacije belgijskih ujetnikov. Organizirana je bila
pomoč za civilno prebivalstvo, ki se je znašli na bojni črti ali v njenem zaledju,
kot na primer v Litvi, Črni gori, Poljski, Siriji, Libanonu.19 Benedikt XV. in njegovi sodelavci so svojo pozornost usmerili na druga področja – predvsem za
lajšanje posledic bojev, razne oblike humanitarnih dejavnosti, predvsem pa da
bi pomagal žrtvam najbolj okrutnega postopka v prvi svetovni vojni, to je holokavstu nad armenskimi kristjani. Mirovnim pobudam in lajšanju vojnih posledic naj bi služilo tudi papeževo prizadevanje, da bi Italija ostala zunaj vojaških
spopadov (kjer se je kot zelo aktivno izkazalo vatikansko tajno posredovanje).

17
18

19

Scottà, Papa Benedetto XV., str. 119–122.
Miha Šimac, "Oris vpliva prve svetovne vojne na pastoralno delo duhovnikov", v: Prva svetovna vojna
in Cerkev na Slovenskem, Acta Ecclesiastica Sloveniae 37 (Ljubljana, 2015), str. 108–166.
Tornielli, "Cento anni fa"; De Leonardis, "San Pio X", str. 33.
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Tudi ta papežev napor je propadel.20
Diplomatski napori Svetega sedeža in papeža osebno so se pokazali v
raznih trenutkih. Poleti 1915 se je zavzemal za separatni mir med Francijo in
Nemčijo in je ponudil svoje posredovanje. Predlagal je neodvisnost Belgije in
pogajanja o Alzaciji in Loreni. Ker to ni prineslo odmeva, je 28. julija 1915 s
posebno apostolsko spodbudo stopil v javnost z novimi predlogi. Ob spominjanju prve obletnice začetka vojne je vojskujoče se sile spodbudil, da odložijo
orožje in da začnejo pogajanja. Čeprav je bil spregledan, je dokument ohranil
svojo zgodovinsko vrednost, ker je že vseboval velik del načel, ki so bila nato
izrecno predstavljena kot predlogi za mirovna pogajanja v diplomatski noti
avgusta 1917 (isti dokument je že govoril "o strašnem klanju, ki je že eno leto
sramota Evrope").21 Papeževemu klicu niso prisluhnili; spopadi so se še razširili
in zaostrili. Benedikt XV. je uvidel, da pozivi na oblasti niso prinašali nobenega
sadu, zato so njegovi diplomatski napori prenehali vse do jeseni 1916.
Vojna je prinašala uničevalne posledice pred očmi vseh, povzročala pa je
tudi moralno uničenje, ki bo svoje negativne posledice prineslo po koncu spopadov. Potrebno je bilo zdraviti rane, a tudi vnaprej preprečevati oblike zla, ki
se bodo pokazale šele po vojni. Kultura sovraštva, politika sovraštva in zaničevanje drugega so bile posledice vojnega dogajanja. Papež Benedikt XV. je bil o
tem prepričan in je spregovoril v raznih dokumentih, saj se je zavedal, da bo
po vojni, ko bodo države odložile orožje, težko pozdraviti v vojni povzročene
rane.22
K prenehanju sovražnosti je pozval 10. januarja in ponovno 5. maja 1917.
Nov zagon mirovnim prizadevanjem je papež Benedikt XV. želel dati maja
1917, ko je konec istega meseca v Nemčijo poslal novega apostolskega nuncija
mons. Eugenia Pacellija, ki je bil do tedaj ožji sodelavec papeža in državnega
tajnika in je veljal za obetavnega diplomata. Ta korak naj bi Svetemu sedežu dal
nove možnosti iskanja rešitev za mir, pri čemer se je kazalo več pripravljenosti
med nemškimi in avstrijskimi katoliki. Osnova Pacellijevega nastopanja naj bi
bila načela, ki jih je Sveti sedež predstavil januarja 1917. Nuncija (takrat je bil na
Dunaju nadškof Teodoro Valfré di Bonzo, 1853–1922, na Dunaju od septembra 1916) sta se srečala z obema cesarjema in voditeljema vlad, po naročilu iz
Rima pa je nuncij Pacelli pripravil konkreten predlog (Pacellijevih sedem točk).
Med drugimi je predlog vseboval zahtevo po hkratni razorožitvi vseh sil z mednarodnimi sankcijami proti kršiteljem. Papež Benedikt XV. in državni tajnik
Gasparri sta pooblastila maja 1917 novoimenovanega nuncija Eugenia Pacellija v Münchnu, da je navezal stike z nemškimi vladnimi krogi. 26. junija je Pacelli
20
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Tornielli, "Cento anni fa."
Zgodovina Cerkve, zv. 5, str. 178.
Scottà, Papa Benedetto XV., str. XVI.
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dosegel, da je bil vrnjen del ozemlja Belgiji. 30. junija je dal svoje soglasje cesar
Karel I. In medtem ko so v Vatikanu pripravljali dokument, ki bi ga naslovili na
politične voditelje, je nemški parlament julija 1917 sprejel predlog za mirovna
pogajanja, kar je podprla povsem enaka večina kot tista, ki bo dala začetek Weimarski republiki leta 1919.
Motivi za papeževe pogostne posege na področju diplomacije (javne in
tajne) in javnega mnenja so izhajali tako iz njegovih povsem človeških kot
krščanskih pobud, a tudi iz razlogov, ki jih je narekovala cerkvena politika.
Vojna je mnoge mobilizirane duhovnike in redovnike odtrgala od njihovih nalog,
ovirala centralizirano vodenje Cerkve, s sovražnimi čustvi v obeh taborih motila enotnost katoliškega sveta in sovražnost zaostrovala z lažno propagando. In
končno, dlje ko je trajala, bolj je povzročala za vero škodljivo nravno razrvanost.23

V času pred vstopom Italije v vojno so se v Vatikanu bali predvsem neredov
in v primeru poraza Italije izbruha revolucije. Zato se je zvrstilo več posegov
samega papeža in njegovih sodelavcev, da bi vplivali na odločujoče v italijanski
politiki in na mednarodni ravni.

Mirovna pobuda avgusta 1917
Položaj na bojiščih leta 1917, ko se je papež odločil za ponovni poziv k miru in
za to, da se neposredno obrne na voditelje vojskujočih se držav, je bil zaskrbljujoč v vseh pogledih in na vseh frontah. Žarek upanja za uspeh so papežu dajali skromni stiki, ki so bili vzpostavljeni med bojujočimi se deželami, in razna
mednarodna mirovna srečanja. Ostri boji so bili na zahodni fronti, kjer je julija
britanska vojska sprožila tretjo bitko pri Ypresu. Hudi boji so bili na soški fronti,
kjer so Italijani skušali prodreti na avstrijsko ozemlje in zavzeti Gorico. Boji so
potekali na Atlantiku, kjer so nemške podmornice uničevale zavezniške ladje
in preprečevale oskrbo evropskih bojišč. Boji so bili na vzhodni fronti, kjer so
Nemci in Avstrijci julija zaustavili močno ofenzivo ruskega generala Brusilova.
Spomladi so Angleži na Bližnjem vzhodu zasedli Bagdad. Boji so bili na Balkanu, kjer so junija Francozi zasedli Tesalijo in Korint. Vse je kazalo, da se vsi
borijo proti vsem in da ni niti najmanjše volje, da boji prenehajo. In v tem trenutku se je papež odločil, da razpošlje "prijazen poziv vsem, ki so imeli v rokah

23

Zgodovina Cerkve, zv. 5, str. 192. Pri tem gre ponovno poudariti razklanost katolikov, kar je bilo svojevrstno znamenje politizacije katoliških skupnosti. V tem času je bilo v vojna dogajanja vpletenih kar
dve tretjini vseh katolikov: 124 milijonov jih je bilo v državah antante in 64 milijonov v centralnih
silah. Prim. Morozzo della Rocca, "Benedetto XV e le divisoni dei cattolici", str. 93.
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usode vojskujočih se narodov". Pri tem ni šlo za splošni poziv k miru, kot se je
zgodilo že večkrat pred tem. Ob tem je papež izrazil "osrečujoče upanje, da bo
nota sprejeta in da doživimo konec strahovite vojne, ki postaja vedno bolj in
bolj nepotrebno klanje".24 Prav zadnji omenjeni besedi sta postali razpoznavno
znamenje in ime, pod katerim se je diplomatska nota papeža Benedikta XV.
zapisala v zgodovino.
Ker se je Nemčija seznanila s Pacellijevimi pogajalskimi izhodišči (nuncij
Pacelli je 27. junija 1917 obiskal nemškega kanclerja Bethmann-Hollwega, 30.
junija pa še cesarja Viljema II.), so ta postala temelj Benediktove mirovne note.25
Pri tem ni šlo za odločilno spremembo nemške politike, v kateri so konservativni in vojaški krogi imeli v rokah vse vzvode oblasti, temveč je to bil izraz javnega
mnenja. Da je bil novi avstrijski cesar Karl I. naklonjen papeževim mirovnim
pobudam, je bilo rimski kuriji znano. Ob izteku tretjega leta vojskovanja pa je
Benedikt XV. prekinil obotavljanje in ne da bi čakal odgovore do tedaj prikritih
sogovornikov naročil končati in je podpisal mirovno noto, ki jo je 12. avgusta
razposlal obema vojskujočima se blokoma.26 Kot izpričujejo številni dokumenti, si je noto z dne 1. avgusta 1917 papež zamislil sam, jo je želel in ji v veliki meri
dal zadnjo podobo, čeprav so njegovi najožji sodelavci imeli nekatere zadržke.
Slednje se zlasti nanaša na izraz "nekoristno klanje", kateremu je nasprotoval
državni tajnik kard. Pietro Gasparri, je pa za papeža pomenil poleg vsega tudi
duhovno, moralno in politično zavzemanje Svetega sedeža. Čeprav so bili srditi
boji še vedno v teku, so se že čutile dramatične posledice vsega vojnega dogajanja, o čemer so papežu redno poročali nunciji in to ga je spodbudilo, da se je
odločil za diplomatsko akcijo.27
Mirovna nota je bila v temeljih sestavljena iz treh delov. V prvem so bile
povzete dotedanje papeževe mirovne pobude in delo, ki ga je za obnovitev
miru do tedaj storil Sveti sedež. Drugi del je vključeval povabilo vladam in vojskujočim se stranem, da bi se uskladili na nekaterih načelih in izhodiščih, ki
jih je vsebovala nota (šlo je za tako imenovane "Pacellijeve točke"). V zadnjem
delu dokumenta pa je papež ponovil svoj klic, da s pomočjo pogajanj prenehajo z vojnimi spopadi in končajo "nekoristno klanje". Konkretno je to pomenilo
sedem načel, na katerih naj bi temeljila pogajanja in iskanje trajnega miru: priznavanje svobode morij; omejitev oboroževanja; obveznost sprejeti razsodbo
mednarodnega sodišča; umik Nemčije iz Francije, obnova popolne politične,
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"Lettera del Santo Padre Benedetto XV ai capi dei popoli belligeranti", v: Acta Apostolice Sedis 9 (1917),
str. 421–423. V slovenskem prevodu z naslovom "Papeževa mirovna nota vojujočim se državam" je
noto objavil dnevnik Slovenec, 20. 8. 1917, št. 189, str. 1.
Scottà, Papa Benedetto XV., str. 209.
Monticone, "La nuova politica internazionale della Chiesa", str. 63; Scottà, Papa Benedetto XV, str. 211.
Scottà, Papa Benedetto XV., str. 211–212.
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Nadškof
Teodoro
Valfré di Bonzo (nuncij na Dunaju od 1916
do 1919) (it.wikipedia.org)

vojaške in gospodarske neodvisnosti Belgije (to je bila osnovna zahteva papeža
v vseh mirovnih predlogih), vrnitev nemških kolonij, ki si jih je prilastila Velika Britanija; obojestranska odpoved zahtevam po vojni odškodnini (razen v
nekaterih posebnih primerih), z analizo odprtih gospodarskih problemov; pregled odprtih teritorialnih zahtev na mejnih področjih med Italijo-Avstrijo (terre
irredente) in Francijo-Nemčijo (Alzacija-Lorena); v spravljivem vzdušju in kolikor mogoče ob upoštevanju želja narodov obravnavati ozemeljska vprašanja
glede Armenije, Poljske, Romunije, Srbije in Črne gore.
Ni šlo za posredovanje splošnih načel, kar je že bilo storjeno ob različnih
priložnostih, temveč za konkretne in praktične predloge, ki bi prinesli kompromis, temelječ na prej omenjenih sedmih osnovnih izhodiščih. V dokumentu
je prevladoval duh spravljivosti in ne klasična delitev na zmagovalce in poražence. Z dokumentom so bila prvič od začetka vojne izražena povsem konkretna sredstva in predlogi za mirovna pogajanja. Poleg tega, da je še enkrat
pokazal popolno nepristranskost papeža Benedikta XV., saj so bile naslovljene
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na izrecen način vse velesile, je dokument bil izraz papeževega realizma. Benedikt XV. je pokazal svojo sposobnost, da je sledil novostim, ki so se kazale na
mednarodni ravni. V tem smislu je razumeti nujo, ki jo je izrazil papež, da se
v luči pravic ljudstev in narodov obravnavajo teritorialna vprašanja Armenije,
balkanskih narodov in Poljske. Dokument se ni skliceval na nacionalno načelo,
temveč na nujo po spoštovanju pravic ljudstev in narodov.28
Papeški dokument je bil predlog posredovanja, ki je vse vabil k premisleku
in je bil hkrati močna moralna obsodba vojne in nasilja, vseboval pa je tudi zahtevo po novi obliki politike in družbe. Ruševine, pokoli in barbarstva vojnega
spopada so bili poudarjeni in brez vsakega opravičevanja označeni kot neprimerni za civilno družbo. Benedikt XV. se je pokazal kot glasnik vesti človeštva
in je poslanstvo Cerkve postavil v srce problemov in pričakovanj ljudstev. Vsi
konkretni predlogi za pogajanja pa so zahtevali premagovanje delnih interesov
ali razlogov. Kajti bilo je jasno, da nobena stran ne bo popolni zmagovalec in
nobena stran popolni poraženec, čeprav se bodo boji nadaljevali še v nedogled.
Nadaljevanje bo prineslo popolno izkoriščenost in uničenje Evrope, na ruševinah takratnega sveta ne bo mogoče graditi trajnega miru v prihodnje.
Mirovna nota je delila usodo drugih papeževih pobud in pozivov. Sprememba notranjih razmerij v Nemčiji in njeno prepričanje, da ima zmago na dosegu
roke (zlasti potem, ko je ruska revolucija prinesla centralnim silam novo upanje), razširitev spopadov z vstopom Združenih držav v vojno (kar je zahodnim
zaveznikom dalo zagotovilo za zmago), krepitev medsebojnega sovraštva so
bili glavni vzroki, da je papeževa pobuda doživela polomijo. Vse države, ki so
bile vključene v vojskovanje, so imele kakšno pripombo na papežev dokument.
Edini, ki je odgovoril naklonjeno, je bil avstrijski cesar Karel I., ki pa je bil odvisen od Berlina in odločitev ni mogel sprejemati na lastno pest. Potem ko mu je
nuncij Valfré di Bonzo izročil noto, je novinarjem povedal:
Z resničnim veseljem sprejema cesar mirovni pozdrav in blagoslov sv. očeta.
Vsaka beseda mladega monarha, izraža, da je cesar pripravljen storiti vse za svoje
narode in jim prinesti mir in pravičnost. Bolj kot vsak drugi vladar stremi cesar
Karel za tem, da uresniči v blagor svojih narodov načela krščanske pravičnosti,
izražene v besedah sv. očeta.29

Tudi ta papežev poskus so na Zahodu razlagali kot poskus Vatikana, da bi
rešil centralne sile. V Italiji so pričakovali, da bo vojna zaključila njihov proces zedinjenja in so bili ogorčeni, da je papež vojno označil kot "nekoristno
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Tornielli, "Cento anni fa"; De Leonardis, "San Pio X.", str. 43.
"Cesar Karel in mirovna nota sv. očeta", Slovenec, 20. 8. 1917, št. 189, str. 1.
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klanje".30 Francoski škofje so se očitno postavili na stran vojske in njenih načrtov in so zavrnili papeževo pobudo. Versajski mir, ki je bil nato podpisan, je bil
mir zmagovalcev. "To ni bil mir, ki so ga ljudstva pričakovala, beremo v komentarju mirovnega sporazuma vatikanskega dnevnika L'Osservatore Romano, ki
jim je bil obljubljen, ko so jih vpletli v klanje." Po istem viru pa so krivdo za to
imele imperialistične zahteve, hegemonistične težnje, trgovinski egoizmi, nacionalizmi zmagovalcev, medtem ko je ostal nemočen in preslišan glas humanosti.31 Kot pa je razvidno iz dnevnega časopisja in na kar kažejo poznejše analize
dogajanja po objavi mirovne note, je največ pozornosti veljalo odmevom, ki
bodo prišli iz Združenih držav in Velike Britanije, gonilnih sil antante. V tem
se je že tudi kazalo, kdo bo imel ob koncu vojne odločilno besedo. Isto je zelo
jasno razvidno iz besed, ki sta si jih izmenjala cesar Karel I. in papež Benedikt
XV. Če je Karel I. že od nastopa službe kazal svojo pripravljenost, da naredi vse
za končanje vojne, je bil odvisen od vlade in od vojaških krogov. O vojni in
posledicah vojne sta cesar in papež razmišljala zelo podobno, vendar sta se oba
tudi zavedala omejenega dometa svojega vpliva. V enem od telegrafskih sporočil cesarju Karlu I. je Benedikt XV. izrekel besede: "Veličanstvo, ne vi in ne jaz ne
veljava nič več, tisti, ki kaj velja, je predsednik velikih Združenih držav."32
Antanta na papeževo mirovno pobudo uradno ni odgovorila. Za takšno
ravnanje je imela pomembno zaslugo Italija, ki je storila vse, da bi papeža držala
zunaj kakršne koli oblike mirovnega posredovanja. Značilne so bile besede, ki
jih je v božičnem nagovoru dne 24. decembra 1917 izrekel Benedikt XV. in z
njimi povedal, kakšno usodo je doživela njegova diplomatska nota: "Ko smo
videli, da nas ali niso smatrali niti vredne odgovora ali pa nam dali v plačilo
nezaupnost in obrekovanje, tedaj smo morali spoznati, da smo postali 'signum,
cui contradicetur'."33
Indirektno je na papeževo pobudo in predloge odgovoril ameriški predsednik Thomas Woodrow Wilson, ki je na začetku januarja 1918 ameriškemu
kongresu predlagal štirinajst točk, na temelju katerih bi bilo mogoče po koncu
vojne urediti Evropo in mir v svetu, in v njih povzel številne točke, ki jih je vsebovala papeževa mirovna pobuda vojskujočim se državam.34 Na pariški mirovni konferenci je moral Wilson v marsikateri stvari popustiti, tako da je bil njegov program v času mirovnih pogajanj uresničen le deloma.35 Vsekakor pa je
pri tem šlo za predloge, ki so prevladali in so imeli velik odmev predvsem med
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Zgodovina Cerkve, zv. 5, str. 194.
Navaja Tornielli, "Cento anni fa."
Navaja Scottà, Papa Benedetto XV., str. 228.
Navaja Srebrnič, "Benedikt XV. v toku svetovne vojske", str. 40.
Benedik, Papeži od Petra do Janeza Pavla II., str. 258.
Scottà, Papa Benedetto XV., str. 257–259.

458

S tudia
H istorica
S lovenica

narodi, ki so po koncu vojne dobili lastno državo in so v tem smislu na vojno
gledali kot na prelomni čas za njihovo državotvorno oblikovanje.
Je pa mogoče zaslediti, da je papeževa diplomatska pobuda prinesla spremembe v ravnanju avstrijskega episkopata, kar se je sicer že tudi nakazovalo od
začetka leta 1917. Avstrijski škofje niso več govorili o ciljih vojskovanja, niso
več omenjali collecta ex missa pro tempore belli (maša v času vojne), temveč
je v ospredje prišla collecta ex missa pro pace (maša za mir). Začeli so obhajati
dneve molitev za mir. Po naročilu papeža Benedikta XV. pa so 29. junija 1918 na
praznik prvakov apostolov Petra in Pavla morali vsi katoliški duhovniki, tako
kot sam papež, obhajati mašo za mir.36

Odmevi na pobudo na Slovenskem
O odmevih slovenskih političnih strank na mirovne pobude, ki so prihajale
iz Rima, ni mogoče govoriti – stranke niso delovale. Zato je edini vir, ki nam
govori o odmevih dnevni tisk, vendar je tudi v tem primeru bil bolj glasnik uradnih avstrijskih stališč (ali stališč avstrijskih strankarskih glasil), kot pa izvirnega mnenja, ki bi ga oblikovali uredniki ali bi bila izraz političnega življenja na
Slovenskem. Najpogosteje je šlo le za povzemanje poročil, ki jih je objavil tisk
drugod, v tem primeru s podobnimi političnimi usmeritvami, kot ga je imel slovenski tisk. "Ni ga lista na svetu, ki ne bil omenjal papeževega pisma in ne pripomnil svoje sodbe, oziroma sodbe stranke ali struje, katero zastopa," je ugotavljal
Domoljub.37 Pri tem je bila temeljna in najbolj splošna ugotovitev: "Z zadovoljstvom se poudarja, da bodo osrednje države sprejele v glavnih obrisih mirovno
ponudbo sv. očeta; o sporazumu se pa lahko sodi, da ponudbi ni naklonjen."38
Uredništvo istega časnika je bilo prepričano, da je papeževa pobuda dala nov
zagon mirovnim prizadevanjem, a si je takoj nato postavilo vprašanje o pripravljenosti in dobri volji odločilnih političnih in predvsem vojaških krogov, da pri
tem kaj prispevajo, kajti v nobenem okolju ni manjkajo predsodkov in predpogojev. Zato previdna trditev: "Kakor bi ne bilo prav, če bi se le preveč zanašali
na novo mirovno gibanje, tako bi bilo tudi napačno, da bi mislili, da je delo
sv. očeta le udarec po toči. Pot do miru se je začela delati. Bog daj, da bi šlo vse
srečno izpod rok, četudi po strminah!"39
Dnevni tisk na Slovenskem je bolj ali manj redno poročal o mirovnih pobudah papeža Benedikta XV. in njegova povabila katolikom po svetu, predvsem
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Gottsmann, "La Chiesa cattolica e la Grande Guerra in Austria", str. 87.
"Vtis papeževega posredovanja za mir", Domoljub, 30. 8. 1917, št. 35, str. 416.
Prav tam.
"Sv. oče govori", Domoljub, 30. 8. 1917, št. 35, str. 410.
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ko je šlo za povabila k molitvi za mir. To so objavljali tudi škofijski listi; ti pa
so molčali, ko je šlo za diplomatska besedila, namenjena voditeljem držav.
Največ pozornosti pa je seveda veljalo noti, ki je bila objavljena sredi avgusta
1917 potem, ko so jo po diplomatskih poteh dobili voditelji vseh vojskujočih
se držav. Dnevnik Slovenec je daljše poročilo o papeževi pobudi objavil že 18.
avgusta. Ob tem ko so uredniki, prepričani, da si je papež pred objavo pridobil
mnenje obeh vojskujočih se taborov, pozdravili papeževo pobudo, so izrazili
močan dvom, da bo nota prinesla neposredne in hitre sadove, večji pomen so ji
pripisovali na daljši rok. Zapisali so:
Seveda se ne smemo vdajati nikakim tozadevnim iluzijam in prevelikemu optimizmu, da bo ta nota dosegla koj konkreten viden uspeh in da bo vojna nehala
kar čez noč. Sovraštvo se je tako zajedlo in vsesalo v obe nasprotni zvezni skupini,
da je treba naravnost titanskih sil, pripraviti pot do zopetnega medsebojnega
zbližanja in sporazumljenja posameznih narodov.40

Nota je bila predstavljena kot dokument "suverenega vladarja, ki je čuval
med vojno resnično nevtralnost", saj je poglavar Cerkve, "ki ima svoje sinove v
obeh nasprotnih taborih". Čeprav novinarjem uradno besedilo še ni bilo znano,
so iz povzetkov, ki so jih dobili od drugih časopisov, videli nekatere poudarke iz papeževega dokumenta. Papeževi napori niso bili namenjeni vzpostaviti
starega stanja, predvojni status quo ni bil več mogoč. Papež je poudaril pomen
samoodločbe narodov, v dokumentu je bila izražena podpora pravicam zatiranih in teptanih malih narodov, "načelo, katero je večina držav vsaj formalno že
priznala in ki zahteva nujne realizacije".
Iz prvih poročil je tudi razvidno, kakšno pot je papež ubral, da je dokument
prišel v roke oblasti v obeh vojskujočih se taborih. Nemški in avstrijski vladi sta
ga izročila nuncija. Vladam, s katerimi je bil Sveti sedež v diplomatskih odnosih,
je bila izročena nota s papeževim podpisom po navadni diplomatski poti.
Izvodu za nemško vlado sta bila priložena dva tiskana izvoda s prošnjo, da jih
nemška vlada dostavi bolgarskemu kralju in sultanu. Izvodu, namenjenemu
Angleški je priloženih 15 istotako od papeža podpisanih izvodov s prošnjo, naj se
dostavijo predsedniku Združenih držav, italijanski vladi in onim zveznim vladam,
katerim smatra Angleška to za potrebno. Zastopnikom nevtralnih držav je odposlala neposredno pisarna sv. stolice en nepodpisan tiskan izvod.41
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"Mirovna nota sv. očeta", Slovenec, 18. 8. 1917, št. 188, str. 1.
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Mirovna nota papeža Benedikta XV. (Slovenec, 20. 8. 1917, št. 189, str. 1)

Sicer pa je slovenski tisk desne smeri papeževo pobudo sprejel z odobravanjem:
Pozdravljamo korak Kristusovega namestnika, vidnega poglavarja svete katoliške
cerkve, znanilke miru in ljubezni med narodi. Naj bi padle verige medsebojnega smrtnega sovraštva med narodi, verige zaslepljenja in zmote in naj bi nastop
sv. očeta končal to strašno prelivanje krvi, to nesrečo človeštva in nam privedel
skorajšnji tako zaželjeni trajni mir, ki bi omogočil svoboden razvoj in obstoj
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narodov in držav.42

Po mnenju slovenskih listov, ki so bili blizu cerkvenim stališčem, je bilo
najhujši nasprotnik papeževe pobude mednarodno prostozidarstvo, "ki ima
na vesti glavno krivdo, da se preliva v potokih nedolžna kri in da zdihuje vse
človeštvo v stiski in bedi, to framasonstvo bi rado pritegnilo v svetovni vrvež še
zadnje države, ki so ostale nevtralne".43 Za te kroge je bilo papeževo posredovanje toliko bolj moteče, ker je nastopil "kot dobrohotni nevtralec, samostojni
vladar, ki je edini v sedanji vojski ohranil popolno nepristranost, pa ne samo
politično, marveč tudi osebno in notranjo nevtralnost".44
Liberalni tisk je papeževo pobudo avgusta 1917 tudi predstavil, vendar v
optiki temeljne politične usmeritve, ki je bila proticerkvena in protiklerikalna. Tudi ta tisk, tukaj mislimo predvsem na Slovenski narod, je bolj predstavljal
mnenja tujih listov, iz politično podobnega tabora, kot pa lastna stališča. Tu in
tam pa je vendarle zaslediti tudi kaj izvirnega. Že 18. avgusta 1917 je Slovenski
narod zapisal, da je papež mirovno noto pripravljal že dalj časa in da je bila
pripravljena v povezavi z nemško katoliško stranko. Dokaz za to naj bi bil obisk
apostolskega nuncija v Berlinu neposredno pred objavo. Po mnenju nemškega
tiska naj bi papež pred objavo imel soglasje vseh vojskujočih se držav.
To pa ni verjetno, posebno če se uvažuje, kako odločno odklanjata Angleška in
Amerika papeževo noto. Londonsko časopisje pravi soglasno, da bi bil mir, ki
ga predlaga papež, samo na korist Nemčije in Avstrije in da je sploh papež na
prošnjo Avstro-Ogrske storil ta korak. Papeževa nota, pišejo angleški listi, spekulira na vojno vtrujenost v vseh državah, a opravil ne nič,

doda Slovenski narod.45
Po istem viru naj bi bili prepričani tudi ameriški krogi, da je imel papežev
predlog le namen dati podporo Avstro-Ogrski in Nemčiji.
Papež, pravijo ameriški listi, je sploh s svojimi simpatijami na strani Avstrije in
Nemčije, ker nista demokratični, a ne upa se teh simpatij javno pokazati zaradi
francoskih, italijanskih in ameriških katoličanov. Tem povodom pišejo v Ameriki
sploh, da ni dosti, če vrneta Nemčija in Avstrija ozemlja, nego da morata plačati
vso škodo, dati jamstvo za prihodnost in privoliti, da bodo kaznovane države in
posamezne osebe, ki so po sodbi entente krive sedanje vojne,
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"Mirovna nota sv. očeta", Slovenec, 18. 8. 1917, št. 188, str. 1.
"Sv. oče govori", Domoljub, 30. 8. 1917, št. 35, str. 410.
Prav tam.
"Papeževa mirovna nota", Slovenski narod, 18. 8. 1917, št. 188, str. 3.
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zapiše Slovenski narod in doda še glas z Dunaja: "Oficijozni listi pišejo o
papeževi mirovni noti, da je avstrijsko stališče označeno z eno besedo: Italiji ne
odstopi Avstrija niti pedi svoje zemlje."46 Italijanski tisk je presodil,
da je temeljna misel papeževe mirovne note priznanje vojnih ciljev entente,
praktično pa da hoče papež podpreti centralne države. Njegova mirovna ponudba je obžalovanja vreden poskus, oslabiti moralično sile entente. Skoraj gotovo je,
da bodo vlade entente odgovorile, da papeževega predloga ne morejo smatrati za
temeljni uvod na mirovna pogajanja.47

Odmevi na pobudo od drugod
Slovenski dnevni tisk je sorazmerno dokaj na široko poročil tudi, kako so na
papeževo mirovno noto reagirali v drugih okoljih. Poročila je povzemal po
tisku, ki je izhajal v raznih okoljih, pri tem je tu in tam dodal kakšno svojo
opombo, sicer pa ostajal zvest uredniški politiki obravnavanih listov. Zanimiv
je pogled (listov podobne usmeritve, kot jo je imel dnevnik Slovenec) na stališča Združenih držav oz. tamkajšnje katoliške skupnosti, kjer sta se v odnosu do
papeževe mirovne note oblikovali dve stališči:
Na eni strani želi papež pomagati katoliški Avstriji ter omogočiti ustanovitev
katoliškega poljskega kraljestva, na drugi strani hoče pomagati tudi katoliški
Španiji, katero zapleta nadaljevanje vojne v vedno večje notranje zapetljaje
in gospodarske težkoče. Oficijelni amerikanski krogi ne smatrajo papeževega
posredovalnega poskusa za temelj trajnega miru.48

Izrazili so pričakovanje, da bo ameriški predsednik Wilson v bližnji prihodnosti predstavil svoj mirovni načrt in izhodišča za urejanje Evrope po koncu
vojne, s čimer je ZDA popeljal v mednarodno politiko.49
Slovenski tisk je zaznal, da so bili prvi odmevi na papeževo pobudo iz
Berlina zadržani. Niso se sicer takoj izrekli proti, "vendar pa je po dosedanjih
izjavah uspeh koraka dvomljiv", je pripisal dnevnik Slovenec. Nekateri nemški
krogi niso imeli razlogov, da bi odklonili posredovalni predlog ali pa so zapisali:
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Prav tam.
"Italijanska sodba o papeževi mirovni noti", Slovenski narod, 20. 8. 1917, št. 189, str. 2.
"Haag, 17. avgusta", Slovenec, 18. 8. 1917, št. 188, str. 1.
Božo Repe, "'Osvobajate nas, hkrati pa nas režete na koščke.' Odnos velikih sil do Slovencev med prvo
svetovno vojno in ob njenem koncu", Studia Historica Slovenica 15, št. 2 (2015), str. 345.
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"Vedno nam bo Benedikt XV. kot posredovalec ljubši kot pa gospod Wilson.
Gotovo sta njegova roka in srce pri njegovem hotenju in željah čista." Drugi
krogi so papežev dokument odklonili že ob objavi in pri tem papeža ostro
napadali. Konzervativni nemški časopis Kronenzeitung pa je zapisal: "Če se
papež označuje kot oče vseh in če se sklicuje na duhovno najvišje dostojanstvo poverjeno mu od kristjanov, morajo proti temu pripadniki protestantske
cerkve protestirati."50 Po pisanju dela turškega tiska je papež izbral primeren
trenutek za objavo svoje mirovne pobude in prižgal žarek upanja za mir. Izraz
drugih turških krogov je bil: "Naj bo uspeh papeževe mirovne note kakršenkoli,
naše geslo mora biti: Da dosežemo mir, je potrebno, da vojno nadaljujemo."51 Iz
Rusije je bilo slišati oceno, da je bila nota ugodna le za ruske sovražnike: "Roka
naših sovražnikov se steza k nam preko Vatikana," je zapisal ruski časopis.52
V povzetkih tujih poročil, ki jih je objavljal Slovenski narod, so poudarki
na negativnih reakcijah na noto. List je bil mnenja, da o papeževi noti pišejo
predolga poročila in da ne zasluži takšne pozornosti. "Spričo dejstva, da ententa noče nič slišati o papeževem predlogu, se pač ne izplača, da bi razpravljali
obširneje o tej stvari," pripiše Slovenski narod. Po istem viru papežev dokument
ne more biti podlaga za pogajanja, ker na isto raven postavlja nedolžne in krivce. Po drugem viru "je papeževa nota precej slaboten, jokav spis, čigar zmernost,
da ponižnost, je v čudnem nasprotju z visokoletečimi zahtevami, katere se naj
uveljavijo".53
Vsaj občasno so bili objavljeni tudi odgovori vatikanske strani na pomisleke, ki so jih objavljali različni politični in predvsem vojaški krogi glede namenov papeža pri pripravi note. Zanikali so poročila, da naj bi na sestavo note
vplivale centralne sile. Zanikali so tudi vesti italijanskega tiska, po katerih naj bi
se vatikanski državni tajnik izrekel v prid italijanskih zahtev po Južni Tirolski in
Trstu.54 Tednik Domoljub je bil prepričan: "Splošno se tudi sodi, da je papež svoji
noti že nekako naprej pot pripravil in da se je odločil za ta korak šele, ko je spoznal, da vladam več ali manj vstreže in da nota ne bo došla kot nepoklican sel."55
Gledano v celoti je bil odgovor velesil na papeževo mirovno pobudo odklonilen. Bilo je preveč medsebojnega nezaupanja, preveč sebičnih interesov in še
preveliko zaupanje v moč orožja. Čeprav je papeževa pobuda v avgustu 1917
propadla, je Cerkev še bolj hote in odločno vstopila v zgodovino ljudi in množic 20. stoletja. Morda tedaj niti mnogi katoliki niso razumeli v polnosti paci-
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"Nemški glasovi", Slovenec, 20. 8. 1917, št. 189, str. 1.
"Turško časopisje o noti", Slovenec, 20. 8. 1917, št. 189, str. 2.
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fizem Svetega sedeža in mu niso izkazali ustrezne pozornosti.56 Kot velja med
papeži 20. stoletja Benedikt XV. za naj bolj pozabljenega, tako se je redko govorilo o njegovem delu za prenehanje prve svetovne vojne, ki jo je v enem svojih
nastopov marca 1916 imenoval "samomor Evrope" in konec istega leta "najbolj
temna tragedija človeške norosti".

Nota in stockholmska konferenca
Papeževega mirovna nota je bila objavljena ravno v času, ko so po Evropi potekali pogovori o sklicu mirovne konference v Stockholmu, za kar so se zavzemale evropske socialdemokratske stranke. Nekateri so zato v noti videli kot
alternativo pobudi, ki je prihajala iz vrst delavskih strank. Mednarodna socialna demokracija je ob začetku vojne bila razdeljena, tudi ob vprašanju udeležbe njihovih dežel v vojni. Da bi med različnimi strujami vzpostavili vsaj nekaj
skupnih stališč in morda celo skupno nastopanje, se je spomladi 1917 začela
vrsta bilateralnih srečanj in dogovorov o sklicu mednarodne konference, ki
naj bi bila v nevtralni deželi; izbrali so Švedsko. Maja 1917 je postalo jasno, da
Britanci, Belgijci, Francozi in Rusi konferenci nasprotujejo.57 Po štirih mesecih
pogajanj so vlade antantne strani dale vedeti, da udeležencem ne bodo dovolile
poti v Stockholm. Zato do konference nikoli ni prišlo. Pri tem so seveda imeli
pomemben vpliv evropski dogodki (govorjenje o možnostih separatnega miru
med Nemčijo in Rusijo, obetavne možnosti za Lenina in boljševike…). Konferenca bi vsekakor lahko pomenila nov mednarodni uspeh nekdanje druge
socialistične internacionale in diplomatski uspeh nevladnih pobud voditeljev
levih političnih skupin.
Slovenski dnevni tisk je primerjal obe iniciativi in hkrati pozdravil vsako
pobudo, ki bi približala večje možnosti sklenitve miru. "Toda zdi se, da sloni
ves ta stockholmski kongres samo na teoriji in da nima v sebi življenjske sile in
ne more računati na uspeh. Niti sami socialni demokrati nimajo vanj več veliko vere, kot je izjavil nedavno iz Stockholma došli poljski socialno demokratični poslanec Daszynski," je pripisal Slovenec.58 Ker antantne sile niso hotele
dati delegatom na konferenco potnih listin, je bil njen uspeh (in sklic) že od
vsega začetka vprašljiv. To naj bi storile, ker so vedele za vsebino papeževe note.
"Državniki sporazuma stoje na stališču, da je boljši posredovalni mirovni predlog svetovnih diplomatov svete stolice in mirovne sile, ki stoji med narodi,
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Monticone, "La nuova politica internazionale della Chiesa", str. 63.
Xavier Boniface, "Le Saint-Siège, les catholiques et la guerre du point de vue de la France", v: "Inutile
strage", str. 117–118.
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kot pa več ali manj dvomljivi uspeh konference, kjer bi hoteli nemški vplivi
doseči nemški mir," je v istem članku dodal Slovenec. Za nekatere nemške kroge
bi bila papeževa mirovna nota lahko prav podpora za izvedbo stockholmske
konference.59 Za druge je bila nota alternativa ideji socialističnih skupin, torej
izraz želje Svetega sedeža, da priložnosti za obnovo miru ne prepusti "najhujšim
sovražnikom Vatikana, socijalistom: Sveta stolica je prepričana, da bodo vlade,
če bi imele voliti, dale prednost Vatikanu pred Stockholmom".60

Zaključek
Temeljna označba pontifikata papeža Benedikta XV. glede na dogajanje v Evropi, ko je šlo za globoko razdeljenost med katoliki in sovraštvo med katoliškimi
narodi, bi lahko bila: v smislu nadaljevanja prizadevanj papeža Pija X. najprej
napori za preprečitev širjenja vojne, nato delo za lajšanje posledic vojne in slednjič usmeritev vseh moči za njen čimprejšnji konec. Vojna je papežu Benediktu XV. za štiri leta onemogočila druge oblike delovanja in ga hkrati izpostavila
kritiki vseh taborov. Njegovi opomini
so vzbudili trdovratno in prikrito jezo proti njemu. Vsaka od obeh strani je bila
prepričana, da ima prav in je bila ogorčena, da je papež grajal le na splošno, ni pa
izrecno obsodil ene od v vojno vpletenih strani. Očitali so mu tudi, da s pridigami
za mir slabi napor naroda, ki mora napeti vse moči za obrambo pred krivičnim
napadalcem.61

Danes vemo, da je bila mirovna nota papeža Benedikta XV. ena od treh
pobud, ki so takrat bile poslane v svet, kako organizirati mednarodno skupnost
po končani vojni in ni bila nič manj pomembna od drugih dveh: to je 14 točk
ameriškega predsednika Wilsona in odlok o miru, ki ga je izdal Lenin v teku
oktobrske revolucije. Toda avgusta 1917 je bila sprejeta skoraj od vseh prizadetih kot nadležno vmešavanje.62 Besedi "nekoristno klanje" sta namreč vsebovali
implicitni očitek vladam, ki so se s takšno lahkoto odločile za uporabo orožja, hkrati so besede vžigale nezadovoljstvo med vojaki na frontah. Spodbuja-
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nje k umiku z zasedenih ozemelj je zasedbene sile prikrajševalo za poroštvo, s
katerim so upale sesti za pogajalsko mizo. Za vlade, ki pa še niso dosegle svojih
ciljev, bi prekinitev pomenila neke vrste giljotino. Kaj bi se sicer zgodilo tistega
dne, ko bi pred sodbo svojih ljudstev morali stopiti s praznimi rokami? Zato
je bila papeževa mirovna nota že vnaprej obsojena na zadržke, začudenje in
predvsem na molk.

Bogdan Kolar
POPE BENEDICT XV'S PEACE INITIATIVES AND THEIR ECHOES
IN SLOVENIAN LANDS

SUMMARY
After pope Pius X suddenly died only a few days after the First World War
erupted, Cardinal Giacomo Paolo Giovanni Battista Della Chiesa was elected
as his successor and took the name of Benedict XV. At first, he tried to endeavour for peace, also so that Italy would not get involved in the war. But because
this failed and because Italian politics used all available means to prevent the
pope to take on a bigger role in international relations, he focused his attention and the institutions of the Holy See to lessen the consequences of war,
especially when it came to rescuing prisoners of war, the care for the wounded,
and to alleviate the suffering of the civilian population. He also devoted a lot of
attention to prevent the Armenian genocide. Because members of the Church
were part of both warring camps, he maintained strict impartiality. On many
occasions he called for the search of peaceful means for the management of
tensions, without explicitly siding with one military camp or the other. Unlike
him, the leaders of Catholic communities in most countries supported their
countries' state and military leaders. He appealed to bishops to organize various
forms of peaceful and reconciliatory pieties. After three years of war he referred
to it as "useless slaughter" (Ital. Inutile strage). His words went down into history, but also lost him even more trust in the warring nations, as his expression
implicitly also labelled their military goals.
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After Franz Joseph I died in 1916 and the new emperor Karl I ascended the
throne, Pope Benedict XV hoped that with the new emperor's help they could
find an honourable cessation to the conflicts. In searching for this solution, a
key role was played by the apostolical nuncios in Munich (Eugenio Pacelli) and
in Vienna (Teodoro Valfré di Bonzo). Although the conflicts in all theatres were
still in full swing, he decided to send a new peace initiative to the leaders of all
warring nations in the beginning of August 1917, based on the monitoring of
events and the information that was relayed to him from various sources. In it
he presented seven principles with which it would be possible to end the war
and reach an honourable peace for all involved. As expected, no leader besides
Karl I supported this initiative. But this peace initiative gave some signs of hope
for an end to the war. It became the first of three peace initiatives. It was followed by a declaration of peace by the Bolshevik movement, and in the beginning of January 1918 the initiative of American president Thomas Woodrow
Wilson. In his Points on the post-war arrangement of the world all the principles, previously presented by pope Benedict XV, could be found. There was
no regular political activity in Slovenian ethnic Lands during the war, but the
popes' peace initiatives echoed nevertheless in Slovenian print; the opinions
were also reflective of their editorials. The peace initiative also sparked change
in the actions of the leaders of Catholic communities in Austria.
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Izvleček:

Avtor se v prispevku ukvarja s socialistično idejo, komunizmom, zgodovino
komunizma in socializma v Sloveniji v kontekstu vpliva oktobrske revolucije.
Ta je imela vpliv v obdobju takoj po prvi svetovni vojni, ko je madžarska
revolucija zajela tudi del slovenskega ozemlja in se je oktobrska revolucija tudi
sicer odrazila v povojnem revolucionarnem vrenju na slovenskem ozemlju.
Drugo obdobje vpliva je bilo med letoma 1945‒1948, ko je Jugoslavija prevzela
sovjetski model, a ga je po sporu z Informbirojem opustila in uvedla specifičen
samoupravni socializem.

Ključne besede:

oktobrska revolucija, komunisti, komunistična partija, socialdemokracija,
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Oktobrska revolucija, "deset dni, ki so pretresli svet", kot je zapisal najbolj znani
ameriški poročevalec iz Rusije in z Balkana, John Reed,1 je imela usodne posledice v dotedanjem mednarodnem delavskem gibanju za vrsto delavskih strank
in držav, seveda tudi za Slovenijo. Zgrešena ocena o svetovni revoluciji je leta
1920 z ustanovitvijo Kominterne povzročila delitev delavskega gibanja na
komunistični in socialdemokratski oz. socialistični del. Ta delitev je bila presežena šele konec stoletja s propadom socializma v vzhodni Evropi, ko so se
komunistične stranke večinoma znova proglasile za socialdemokratske in
sprejele nujnost parlamentarnega boja. V pričakovanem širjenju revolucije na
začetku dvajsetih let, razen pri redkih izjemah (Rosi Luxsemburg npr.), parlament ni bil nekaj, kar bi lahko prineslo zmago. Revolucija je potrebovala vojake
revolucije, zbrane v majhnih, elitnih komunističnih partijah in koordiniranih iz
enega centra. Zato je bilo med 21 pogoji za vstop v Kominterno zapisano tudi,
da morata biti program in statut komunističnih partij potrjena ne kongresu ali
izvršnih organih Kominterne, da so vsi sklepi kongresa kominterne za članice
obvezujoči, da morajo članice uresničevati uradne dokumente izvršnih organov Kominterne, tiste, ki pa tega ne bodo počele, bodo izključene. Direktive
kominternske centrale v Moskvi so tudi izhajale iz stališča, da razredni boj skoraj povsod v Evropi in Ameriki prehaja v fazo državljanske vojne, zato morajo
komunistične partije v Evropi in Ameriki poleg legalnih organov vzpostaviti
ilegalne, ki bodo sposobni obračunati z nasprotniki revolucije in tako zagotoviti njen uspeh. Galop rdeče konjenice, ki ga je s fantastično prepričljivostjo
naslikal Kazimir Severinović Malević, literarno ter poetično pa opisal Izak
Babelj,2 se je po prvi svetovni vojni ustavil na okrnjenih mejah nekdanjega velikega ruskega imperija. "Velika iluzija" je kljub temu v času med obema vojnama
doživljala veliko strahu na eni in simpatij na drugi strani. Po padcu liberalizma
konec dvajsetih let je bil njen socialni inženiring privlačen za milijone brezposelnih, lačnih in obupanih, saj je Sovjetska zveza dajala videz države, ki se je
kriza ni dotaknila (le malo ljudi je vedelo za ceno, ki so jo plačali njeni prebivalci v času elektrifikacije in industrializacije, ali pa so si pred tem zatiskali oči). Do
zmage nacizma je živelo tudi upanje, da bo Nemčija postala center svetovne
revolucije, od tam pa naj bi se revolucija razširila tudi na druge razvite kapitalistične države. To upanje so nenazadnje širili poklicni kominternovski revolucionarji, za katere je Bertold Brecht nekje zapisal, da so države menjavali pogosteje kot čevlje. Komunizem se je iz ene države razširil šele po drugi svetovni
vojni. Svetovni proces je lahko postal zaradi zmage protifašistične koalicije v
drugi svetovni vojni, ko je pragmatična začasna zveza liberalnega kapitalizma

1
2

John Reed, Deset dni, ki so pretresli svet (Ljubljana, 1951).
Izak Babelj, Rdeča konjenica (Ljubljana, 1957).
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in komunizma odrešila svet pred nevarnostjo fašizma. Po vojni se je politika
skoraj povsod obrnila v levo. Razen redkih izjem se stare politične sile niso
obdržale nikjer. Čeprav zmagovalec v vojni, je celo Winston Churchill izgubil
volilno bitko z laburisti. V odporniških gibanjih so pomembno vlogo večinoma
imele leve politične sile ali pa so jih vodile. Tam, kjer so bila odporniška gibanja
močna, se je razmerje političnih sil po vojni spremenilo, le redko kje so se obdržale stare politične elite, četudi niso neposredno sodelovale z okupatorjem.
Nove politične sile so skoraj v celoti izšle iz odporniških gibanj. Desnica je bila
na splošno povsod politično poražena in v defenzivi. V tistih državah, ki so jih
zasedli zavezniki, so si prizadevali, da na oblast ne bi prišli komunisti. To velja
zlasti za Italijo in Francijo, medtem ko so v Grčiji državljansko vojno skušali
obrniti v korist rojalistov. Sovjetska zveza po vojni ni ponovno poskušala s konceptom svetovne revolucije, čeprav je iz vojne izšla mednarodno okrepljena in
z velikim ugledom. Stalin je od zavezništva z Veliko Britanijo in zlasti Združenimi državami Amerike pričakoval zelo veliko, neke vrste nadaljevanje partnerstva iz vojne. Od zavezništva ni ostalo nič. Začela se je hladna vojna, Stalinov
domet pa je segel do tja, kamor so prišli tanki Rdeče armade oz. do meje, za
katero so se dogovorili z imperialnimi kupčijami, v katerih se Stalin in Zahod
nista razlikovala. Konflikt med obema blokoma se je prenesel v tretji svet, ki je
v povojnih desetletjih doživel več kot sto vojn ali spopadov večjih razsežnosti.
Protiimperialistična kolonialna gibanja politološke teorije večinoma prištevajo
k levim gibanjem, čeprav gre za zelo pisano mešanico tradicionalizma, verskih
čustev (zlasti v islamskih državah) pa tudi "navadnih" vojaških udarov brez
večjih ideoloških ozadij. Kolonialni svet se je v prvih dveh povojnih desetletjih
spremenil v veliko skupnost formalno samostojnih držav. Število mednarodno
priznanih držav v Aziji se je popeterilo. V Afriki je v šestdesetih letih iz bivših
kolonij nastalo več kot petdeset držav. Socialistični imperij se je močno povečal
z zmago revolucije na Kitajskem (čeprav se je med obema državama kmalu
začel spor in nato celo vojna). Kitajska ni nikoli prevzela Moskve kot centra
socialističnega sveta, kmalu pa je imela svoje atomsko orožje in na moč nepredvidljivo filozofijo. "Kdo pa pravi, da morajo Italijani preživeti nuklearno vojno,"
naj bi kitajski voditelj Mao dejal vodji italijanskih komunistov Togliattiju. "Tristo
milijonov Kitajcev bo ostalo in to bo dovolj za nadaljevanje človeške rase." Procesi v tretjem svetu (izraz je bil prvič uporabljen leta 1952) so za posledico imeli
tezo o socializmu kot svetovnem procesu. V Sovjetski zvezi so se malce godrnjaje a vendarle sprijaznili s tem, da revolucije niso bile izvajane po vzoru boljševiške, oktobrske, a so bile tega že navajene, saj je prelom v štiridesetih letih
naredila Jugoslavija. Protikolonialna gibanja in "revolucije" so podpirale, saj so s
tem širile svoj vpliv in grenile življenje ZDA, ki so bile – še posebej v latinski
Ameriki – močno nepriljubljene. V šestdesetih letih je po Latinski Ameriki krožila šala: "Zakaj v Združenih državah Amerike nikoli ne pride do državnega
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udara?" Odgovor se je glasil: "Zato, ker tam ni nobene ameriške ambasade." Tretji svet so imele za zaveznika in so si v tem smislu tudi skušale podrediti gibanje
neuvrščenih. V Jugoslaviji so ga sprejemali z evforijo. Starejše generacije se
gotovo še spomnijo knjige Branka Pribičevića Socijalizam – svetski proces,3 ki
je bil katekizem za študente družboslovnih in humanističnih ved. Tudi med
intelektualci na zahodu so tovrstna gibanja, razen najbolj genocidnih, kakršno
je bilo Pol Potovo, uživala simpatije. Sredi šestdesetih let je levičarski zgodovinar Eric Hobsbawm goreče zagovarjal tezo, da je socializem kot splošna smer
razvoja in gibanja k prihodnjemu in boljšemu zajel ves svet. Iz zahodne družbe
so petdeseta in šestdeseta leta naredile svet potrošništva. Na zahodu na revolucije od petdesetih let dalje ni mislil nihče več. Obstoj socialističnih držav in
vzhodnega bloka je okrepil sindikalna gibanja in moč socialističnih in socialdemokratskih strank. T. i. welfare state in ekonomski boom s hkratnim napredkom znanosti sta na osebni ravni prinesla tisto, kar je obljubljal, a ni uresničil
socializem. Poslovni svet se je lakoti ljudi po dobrinah bliskovito prilagodil in jo
začel načrtno spodbujati. Politiki v zahodnih državah so na volitvah zmagovali
s slogani "Nikoli vam ni šlo tako dobro kot doslej." Vse do naftne krize leta 1973
so te besede držale. Večina razvitih držav se je na predvojno gospodarsko raven
vrnila v začetku ali na sredini petdesetih let. Tisto, kar so mlade generacije na
zahodu (pa tudi v Jugoslaviji) čutile kot pomanjkanje, je bila participacija pri
oblasti. Odrasli so v senci močne vojne generacije svojih očetov, ki jih je utesnjevala. Študentski in intelektualni upor šestdesetih lahko zato neposredno
povežemo s klasičnimi revolucionarnimi težnjami v smislu utopičnega iskanja
spremembe vrednot, nove, popolne družbe, tudi socialnega egalitarizma. Gibanje je bilo revolucionarno tudi v akciji, na barikadah v demonstracijah in drugih
oblikah protestov, v najbolj skrajni različici se je razvilo ali povezalo s terorističnimi frakcijami. Knjige Herbert Marcuseje so v šestdesetih letih izhajale v vseh
jezikih, tudi v srbohrvaščini. Mlada generacija je našla čudovite vzornike v revolucionarnih (maoističnih in podobnih gibanjih) tretjega sveta. Glavni idol je
postal Che Guevara; južnoameriški in karibski svet je bil imenitna podlaga za
revolucionarni romantizem, džungle, palme, zagoreli mladeniči v uniformah in
s kalašniki, ki so pripravljeni spremeniti svet. Za večino zahodnih revolucionarjev v šestdesetih letih, ki so se hoteli ukvarjati s politiko, se je pot končala v
strankah leve usmeritve. Ostrigli so si lase, kavbojke zamenjali za obleke, nataknili so si kravate in dobro vnovčili svojo mladostno zagnanost v skladu z
geslom, ki je dolgo krasilo železniški podhod v bližini študentskega naselja v
Rožni dolini v Ljubljani: "Hotel sem spremeniti svet, pa je svet spremenil mene."
Vzhodnoevropski blok je medtem živel svoje sivo vsakdanje življenje in

3

Branko Pribićević, Socijalizam – svetski proces (Beograd–Ljubljana, 1979).
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vsake toliko časa doživljal številne krize in upore (v Nemški demokratični republiki leta 1953, na Madžarskem leta 1956, Češkoslovaškem 1968, na Poljskem v
osemdesetih letih), vendar je Sovjetska zveza v skladu s tihim dogovorom med
obema blokoma, da se ne vmešavata v notranje zadeve na območju interesnih
sfer (v smislu intervencionizma), razmere lahko obvladala. Vzroke za konec
socializma se v običajni politični interpretaciji prikazuje kot zmago ZDA, ki je s
pritiski in oboroževalno tekmo prisilila sovjetsko gospodarstvo k zlomu. Precej
zaslug si pripisuje tudi Vatikan oz. papež Janez Pavel II. S tem se je moč strinjati
le deloma. Socialistični svet je v šestdesetih letih res začel vse bolj zaostajati,
kar je bila predvsem posledica dejstva, da ni bil več samozadosten in izoliran,
ampak se je postopoma odpiral (čeprav je manj kot tretjina trgovine potekala
izven bloka in še to je večinoma šlo za surovine, nafto in orožje). Odpiranja
(ugodne cene nafte in drugih surovin) pa niso porabile za sanacijo gospodarstva, ampak oboroževalno tekmo in ohranjanje družbenega standarda. Prav to
jih je v osemdesetih ekonomsko pokopalo.
"Vsaka revolucija je grandiozna simfonija," je leta 1926 zapisal Anatolij Lunačarski, ljudski komisar za izobraževanje v Sovjetski zvezi, ko je opisoval "vijugavo
linijo" odnosa med revolucijo in umetnostjo.4 Izhajal je iz prepričanja, da revolucije rešujejo socialne in nacionalne krivice in izrišejo podobo novega, srečnega sveta. Nekaj desetletij kasneje, po koncu socializma, so se ocene obrnile. V
ospredje so prišle temne plati socializma. V knjigi Črna knjiga komunizma, ki jo
je leta 1997 izdalo več evropskih raziskovalcev, uredil pa jo je francoski zgodovinar Stéphane Courtois, so zbirno navedli, da je imel komunizem kar 94 milijonov
žrtev.5 Kritike komunizma in evforično slavljenje zmage zahodnih kapitalističnih
držav oz. liberalizma kot ideologije v hladni vojni so sprožale trditve o dokončnem in popolnem potopu ene od največjih utopij v 19. in 20. stoletju. Francis
Fukuyama je ob koncu socializma in hladne vojne celo postal svetovno znan
s tezo o "koncu zgodovine".6 Fukuyama se je že tedaj soočil z ostrimi kritikami
vidnih levičarskih intelektualcev.7 Po letu 2000 je začel s svojim neoliberalnim
stališčem, s katerim je postal vpliven v času Reagonove administracije, spreminjati in kritizirati ameriško unilateralno politiko v smislu nekakšnega "wilsonoizma" (pravice, da ZDA širijo svoj vpliv in kulturo po svetu, a na miren način in le v
skrajnem primeru z vojaškimi sredstvi v kombinaciji z drugimi).

4
5
6

7

Anatoli Lunatscharski, Die Revolution und die Kunst (Dresden, 1974).
Stéphane Courtois (ur.), Črna knjiga komunizma: zločini, teror in zatiranje (Ljubljana, 1999).
Francis Fukuyama, "The End of History?", The National Interest 5, št. 16 (1989), str. 3–18. Leta 1992 je bil
članek razširjen v knjigo z naslovom The End of History and the Last Man, ki je izšla pri Free Press, danes
je dostopna na https://www.democraziapura.altervista.org/wp-content/uploads/2015/01/1992-Fukuyama.pdf.
Glej npr. Jacques Derrida, Spectres de Marx: L'Etat de la dette, le travail du deuil et la nouvelle
Internationale (Paris, 1993).
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Vasilij Vasiljevič Kuptsov: ANT-20 "Maksim Gorki", oljna slika 1934. Letalo je konstruiral Andrej Tupoljev
in je bilo tedaj največje na svetu. V Sovjetski zvezi so ga uporabljali zlasti za propagando, v njem so bili
tiskarna, fotolaboratorij, filmski projektor in neposredna povezava z mediji. Kuputsov je med enim od
zaslišanj NKVD naredil samomor, znamenito letalo, ki naj bi simboliziralo premoč sovjetske industrije
in sovjetskega sistema pa se je zrušilo, ko se je vanj zaletelo eno od spremljevalnih letal (Državni ruski
muzej v Sant Petersburgu, Katalog 128)

Socializem je bil po padcu berlinskega zidu na zahodu in na vzhodu neusmiljeno kritiziran, kot idealni model pa je bil nekritično postavljen kapitalizem.
Šele ko se je v nekdanjih socialističnih državah pojavilo razočaranje nad divjo
privatizacijo in neoliberalizmom nasploh, ki je mnoge postavilo v brezpraven
položaj, in ko so se tudi v zmagovitem kapitalizmu zaradi borznih in drugih
špekulacij znova pojavile krize, ki bi lahko sesule svet, kot so ga leta 1929, je
pogled na socializem postal bolj odmerjen, beseda pa se je vsaj ponekod vrnila
v politični besednjak in ni bila več zgolj zmerljivka. V parlamente so vstopile
tudi bolj leve stranke: od socialdemokratskih, ki so postale stranke brez barve,
vonja in okusa, s politiko t. i. tretje poti, ki jo najbolj simbolizira britanski laburist Tonny Blair, do nekaterih celo prikritih izvrševalk najbolj neoliberalistične
politike, kakršno sta uvedla Margaret Thatcher in Ronald Reagan.
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***
Tudi Slovenci so komunizem kot idejo in socializem kot socialistični sistem od
časov, ko je na slovenskem obstajal šele kot politični program, preko obdobja,
ko je bil z revolucionarnimi ukrepi vpeljan, do postsocialističnih časov doživljali zelo intenzivno. Šel je tako skozi obdobja uničujočih kritik kot vzhičenih
hvalnic. Oboje, tako hvala kot kritika, sta seveda odvisni od obdobja oziroma
od tega, za kakšno obliko ali razvojno stopnjo je šlo. V času med obema vojnama je na levici, še posebej pri komunistih, obstajala teza, da je boljševiški sistem,
ki je nastal z oktobrsko revolucijo v Rusiji, najbolj pravičen in demokratičen sistem na svetu in da bo prevladal v svetu. Nasproti temu je stal katoliški in deloma
liberalni tabor s stališčem, da je komunizem zločinski, brezverski in Slovencem
sovražen. Med drugo svetovno je ta ideološki in propagandni spopad prešel v
bratomorni boj. Po drugi svetovni vojni je bil najprej nekritično hvaljen sistem
ljudske demokracije oziroma administrativni socializem po sovjetskem vzoru.
Po sporu s Sovjetsko zvezo in mednarodno povezavo komunističnih držav
in partij pod njenim vplivom, imenovano Informbiro ali Kominform (kratica
za Informacijski biro komunističnih in delavskih partij), do katerega je prišlo
leta 1948, je bil sovjetski tip socializma odvržen in zaničevan, Jugoslavija pa je
uvedla samoupravni socializem. Zanj so postopoma začeli trditi, da je najboljši
sistem na svetu. Po koncu socializma se še vedno soočata teza, da je v Sloveniji petinštirideset let vladal komunistični totalitarizem, ki je v svojem bistvu
ostajal boljševiški režim po Sovjetskem vzoru (redke niso bile celo trditve, da
je bila Jugoslavija na vzhodni strani "železne zavese"), in nasprotno prepričanje, da je bil socializem v Sloveniji in Jugoslaviji zlasti od šestdesetih let dalje v
glavnem dober sistem, ki je omogočal visoko socialno zaščito, enake možnosti
za zaposlitev in relativno dober standard. Zlasti srednje in starejše generacije
imajo, sodeč po javnomnenjskih anketah, do njega prej pozitiven kot negativen odnos, največkrat pa gre za mešanico slabih in dobrih izkušenj. Izrazito
negativno je ocenjeno obdobje neposredno po drugi svetovni vojni: obračuni
z domobranci in drugimi političnimi nasprotniki, sodni procesi in druge oblike
represije. Prijaznejšo obliko in boljšo oceno dobiva obdobje od šestdesetih let
dalje, ko je Jugoslavija postala nekakšna mešanica samoupravnega socializma z
močnimi zahodnimi vplivi v vsakdanjem življenju, stanovanjski in drugi kulturi, oblačenju, preživljanju prostega časa.
Začetki socialistične ideje in prakse na Slovenskem segajo do delavskih društev, ki so v Ljubljani, Mariboru in Trstu delovala že v šestdesetih letih 19. stoletja. Pod policijskimi pritiski in zaradi krize pa so nato razpadala. V osemdesetih
so znova oživela, vendar je bilo tedaj avstrijsko delavsko gibanje že razcepljeno
na zmerni in radikalno-revolucionarni anarhistični del (tedaj komunistov še
ni bilo). Tudi nekateri slovenski voditelji so bili leta 1884 obsojeni na procesu v
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Naslovnica
prvega prevoda Komunističnega manifesta
iz leta 1908 (Mladina,
posebna
številka
(2018), str. 72)

Celovcu, med njimi obrtniški in delavski voditelj Franc Železnikar, ki je kasneje
postal socialdemokrat. Na t. i. "krvavškem" procesu je bil obsojen na deset let
težke ječe. Upornike so imenovali "krvavci" (krvniki), ker so pozivali na nasilno
zrušitev avstrijskega družbenega reda. Konec leta 1888 je na kongresu v Heinfeldu nastala Avstrijska socialdemokratska stranka, ki se je na predlog voditelja
Victorja Adlerja opredelila za delavski boj po parlamentarni poti. Njen sestavni
del so bili tudi slovenski socialdemokrati. Ko je prišlo do cepitve stranke po
nacionalnem principu, so se osamosvojili in januarja 1896 v Ljubljani ustanovili Jugoslovansko socialdemokratsko stranko, ki je bila sicer slovenska stranka,
le v imenu je izražala tudi jugoslovansko idejo. Še naprej so na Koroškem in
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Štajerskem delovali nemški socialni demokrati, v Primorju in Istri pa italijanski.
Stranka je sprejemala parlamentarizem in se zavzemala za splošno, enako in
neposredno ter tajno volilno pravico. Temeljni cilj je bil odprava kapitalizma
in uvedba socializma (skupnega lastništva nad proizvajalnimi sredstvi), kratkoročno pa vsakodnevni boj za delavske pravice. Imela je svoj sindikat in razne
druge delavske organizacije.
Revolucija po ruskem vzoru je po prvi svetovni vojni dosegla vzhodni del
današnjega slovenskega ozemlja, to je Prekmurje, ki je bilo do priključitve k
Jugoslaviji stoletja del Madžarske. 6. avgusta leta 1919 ga je po sklepu antantnih sil zasedla jugoslovanska vojska. 4. julija 1920 je po trianonski pogodbi
Prekmurje pripadlo Jugoslaviji (del prej enotnega ozemlja, Porabje, to je okrog
osem slovenskih vasi, je ostal na Madžarskem). Dogajanje v Prekmurju je bilo
ob koncu prve svetovne vojne zelo burno, prebivalci so v devetih mesecih preživeli kar devet zamenjav oblasti. 31. oktobra 1918 je v Budimpešti prišlo do
meščanske revolucije, kraljevina je bila odpravljena, oblast pa je prevzela vlada
pod vodstvom Miháyja Károlya. V Prekmurju sta oblast prevzela okrajna narodna sveta v Murski Soboti in Dolnji Lendavi, v nemirnih razmerah ob koncu
vojne pa je prišlo do uporov in ropanj, ki jih je vojska s silo zadušila. Károlyeva vlada je Prekmurcem v dveh letakih ("Rejč k našim vogrskim Slovenom"
in "Szlobenszki bratje") obljubila avtonomijo v "Vendski krajini" (Slovence so
Madžari imeli za potomce starodavnega plemena "Vendov"). Imenovala je vladnega komisarja dr. Béla Obála. Ta je s predstavniki Slovencev (narodnim svetom) sklenil sporazum, da bodo Slovenci dobili cerkveno, šolsko in kulturno
avtonomijo. Občutki glede prihodnosti pa so bili med redkimi prekmurskimi
intelektualci mešani, katoliški duhovniki (vodil jih je Ivan Klekl) so avtonomijo
znotraj Madžarske podpirali in so se bali združitve s pravoslavno Srbijo, medtem ko je bila skupina bivših ljubljanskih dijakov za priključitev k novi jugoslovanski državi, kar se je 26. decembra izrazilo tudi na poseben zborovanju
za Prekmurje v Ljutomeru. Štajerski narodni svet je podpiral idejo, da bi Rudolf
Maister Prekmurje vojaško zasedel, kljub temu da so v Ljubljani temu nasprotovali. Maistra je prehitel hrvaški kapetan Jure Jurešić, ki je konec leta 1918 zasedel večino Prekmurja, Madžari pa so po prvem šoku 2. in 3. januarja 1919 njega
in večino enote zajeli. Znova so se začela pogajanja z madžarsko meščansko
vlado o avtonomiji, ki pa niso uspela. 21. marca 1919 je na Madžarskem oblast
prevzela Madžarska socialistična partija. Ta je v Prekmurju sekvestrirala veleposestva in ukazala lastnikom zemlje, naj polja obdelajo, ni pa razdelila zemlje
kmetom, kar je med ljudmi izzvalo nezadovoljstvo. Revolucionarno vrenje je
tudi katoliške voditelje dokončno prepričalo, da je združitev z Jugoslavijo nuj-
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na.8 Tudi slovenskemu in jugoslovanskemu vodstvu je (po nemškem napadu na
Radgono februarja 1919) postalo jasno, da je mejne zahteve na vzhodu potrebno razširiti in na pariški mirovni konferenci je postavila zahteve po priključitvi
ozemlja med Muro in Rabo. Madžarske revolucionarne oblasti so medtem za
Prekmurje postavile posebnega komisarja, tedaj komaj 24-letnega poročnika,
sicer učitelja in organista iz Črešnovcev, Vilmoša Tkalca, ki pa je v povezavi z
madžarskimi protirevolucionarnimi krogi 29. maja 1919 v Murski Soboti razglasil Mursko Republiko (ta naj bi pomenila začetek konca komunizma na
Madžarskem). Že 2. junija 1919 so revolucionarne oblasti Prekmurje zasedle.
Tkalec je sicer klical na pomoč Avstrijce, a neuspešno, njegove improvizirane
vojaške enote so madžarske boljševiške oblasti pregnale, on sam (menda s precejšnjo vsoto nagrabljenega denarja) in vodstvo Murske republike pa sta se 4.
junija 1919 umaknila v Avstrijo. Bojazen pred širjenjem boljševiške revolucije
je nato odločilno pripomoglo k odločitvi, da Prekmurje pripade Kraljevini SHS.
Na Madžarskem je oblast prevzel od antante postavljeni guverner, v Prekmurju
pa civilni komisar za Prekmurje, ki ga je kasneje (junija 1921) zamenjalo okrajno glavarstvo. V letu 1921, kmalu po podpisu trianonske pogodbe, je prejšnje
stanje dvakrat, marca in oktobra, na Madžarskem skušal vzpostaviti tudi zadnji
avstrijski cesar Karel, ki se je skušal oklicati za madžarskega kralja, vendar mu
ni uspelo. Z intervencijo sta mu zagrozili tako Kraljevina SHS kot Češkoslovaška, a tudi pri madžarskem regentu admiralu Horthyu in madžarski vojski kljub
vsesplošnemu obupu (Madžarski so odvzeli kar dve tretjini ozemlja) ni naletel na pretirano podporo. O revolucionarnem dogajanju v Prekmurju je pisatelj Miško Kranjec in leta 1974 izdal knjigo z naslovom Strici so mi povedali, ki
je bila ponatisnjena kar osemkrat,9 leta 1984 pa je po njegovi knjižni predlogi
režiser France Štiglic posnel TV nadaljevanko in celovečerni film. Kranjec revolucijo, ki jo simbolizira s prekmursko narodno pesmijo "zrejlo je žito", doživeto
prikazuje skozi družinsko in osebno izkušnjo. S strici, ki so se vrnili iz vojne, je
prišel tudi boljševizem, z njim pa delitev zemlje med siromake, kar so v njegovi
siromašni rojstni vasi Polani pozdravili z veseljem, saj so bili do tedaj siromaki,
z revolucijo pa naj bi postali bogati kmeti s svojo lastno zemljo. To novice je
raznašal sam mali Miško, ki ga je župan imenoval za svojega "rihtarja" – raznašalca novic s pomočjo malega bobna.

8

9

Metka Fujs, Kako so Prekmurci v desetih mesecih preživeli devet zamenjav oblasti, pa vendar zaupali
politiki: katalog stalne razstave (Murska Sobota, 1997), str. 231–232. Glej tudi Metka Fujs, "Prekmurci
v dvajsetem stoletju", v: Prekmurje na obrobju ali v stičišču evropskih komunikacij (Murska Sobota,
1999), str. 65–75 ter druge članke v istem zborniku.
Miško Kranjec, Strici so mi povedali (Murska Sobota, 1974).
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***
Z nastankom Jugoslavije so bili socialdemokrati, ki so do tedaj zagovarjali
avstromarksizem (ohranitev Avstro-Ogrske, postopni prehod v kapitalizem,
kulturna avtonomija za nenemške narode), postavljeni pred velik izziv, ki pa so
ga bolj slabo prestali. Le redko so v obdobju med obema vojnama imeli poslance
v jugoslovanskem parlamentu in še redkeje so sodelovali v vladah. Razcepili ali
preoblikovali so se v kar tri stranke, ki so zastopale ideje socialne demokracije.
Rivalstva in prepiri so delavce odvračali od vseh treh. Ko je leta 1929 kralj Aleksander uvedel diktaturo, so bile tudi socialdemokratske oz. socialistične stranke prepovedane. Sredi tridesetih let so stranko obnovili, nekaj časa so sodelovali v množičnem protifašističnem ljudskofrontnem gibanju (šlo je za manifestacije različnih strank in združenj proti naraščajočemu fašizmu v Jugoslaviji
in državah okrog nje), a so se z zavezniki sprli. Nato so sledili program češkoslovaškega predsednika Tomáša Masaryk (zato so jim rekli kar masarykovci).
Da bi okrepili svoj vpliv in se razširili tudi na podeželje, so ustanovili delavsko
društvo Vzajemnost. Do komunistov so imeli vroče-hladni odnos. Občasno so
sodelovali in se celo dogovarjali za združitev, drugič so jih kritizirali, češ da so
preveč odvisni od Moskve. Druga svetovna vojna je za socialdemokrate pomenila konec. Postali so del protipartizanskega in kolaboracionističnega tabora,
ob koncu vojne pa so poniknili s političnega prizorišča.
Po vzoru razcepitve ruske in nato drugih socialdemokratskih strank se je
po prvi svetovni vojni razcepila tudi slovenska. Marca 1920 se je odcepil revolucionarni del stranke, se preimenoval v Delavsko socialistično stranko Slovenije in začel izdajati list Ujedinjenje. Na kongresu 11. aprila 1920 so tudi uradno
ustanovili komunistično stranko in se vključili v jugoslovansko ter tako izgubili
avtonomni značaj (postali so pokrajinska organizacija).
Strah pred komunisti kot tretjo najmočnejšo stranko v državi se je izrazil
v t. i. Obznani, s katero je bila 29. decembra 1920 komunistična dejavnost prepovedana, komunistične organizacije pa razpuščene. Komunisti so kot nova
stranka tedaj v Sloveniji delovali le devet mesecev. Na ilegalno delo niso bili
pripravljeni, vzpostavljanje tajnih celic je bilo težavno, izgubili pa so tudi glasilo Rdeči prapor. Njihovo moč se lahko približno izmeri z rezultati volitev leta
1921, na katerih so nastopali pod imenom Delavsko kmečka republikanska
skupina. Skupina je v raznih koalicijah nastopila v 40 od več kot 830 občin in v
štirih dobila absolutno večino ter skupaj 14 županskih položajev, pri čemer so
najbolj izpostavljali zmago v Trbovljah.10 Vse do izbruha velikega strahu v času

10

Več o tem, Neven Borak et al., Slovenska novejša zgodovina: od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slovenije: 1848–1992 (Ljubljana, 2006).
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španske državljanske vojne, ko je katoliško časopisje začelo pozivati na organizacijo vaških straž, s katerimi naj bi se ubranili pred komunisti, so o komunistih
pisali, da jih je ravno prav za eno umobolnico. So pa daljnovidnejši politiki, npr.
Anton Korošec, že v dvajsetih letih napovedovali, da bo slovenska prihodnost
bodisi katoliška bodisi komunistična.11
Jugoslovanski komunisti so pod vplivom Kominterne zgrešeno ocenjevali,
da uvedba diktature, ki jo je kralj Aleksander uvedel leta 1929, nudi možnost
za izvedbo revolucije. Zato so začeli oborožen odpor. Val aretacij, ubojev in
drugih oblik brutalnega policijskega terorja, ki je sledil, je imel za posledico, da
od komunistične organizacije ni ostalo praktično nič. Šele dve leti kasneje so
jo začeli obnavljati mladi, še ne dvajsetletni komunisti. V Sloveniji sta najbolj
znana postala Boris Kidrič in Edvard Kardelj, ki sta bila od vojne naprej tudi
najpomembnejša slovenska in jugoslovanska politika (Kidrič do leta 1953, ko
je umrl zaradi levkemije, Kardelj pa kar do svoje smrti leta 1979). Od približno
280 članov konec dvajsetih let je novo vodstvo število članov uspelo povečati
na kakšnih 450, vendar še vedno brez vidnejšega vpliva v družbi. Jugoslovansko partijsko vodstvo v tujini ni imelo predstave o razmerah doma, edina zveza
z bazo so bili od zunaj poslani inštruktorji Kominterne, "uradniki revolucije",
kot so jim posmehljivo dejali celo sami komunisti. V sredini tridesetih let so
se približali edini obliki sodelovanja z drugimi strankami, gibanji in društvi, ki
so jo bili znotraj revolucionarnega programa zmožni – to je v obliki ljudskofrontne demokracije12 (v Šmiglovi zidanici nad Grajsko vasjo, v Joštovem mlinu
v Medlogu pri Celju in na Vinjah nad Dolskim).13 To je bila posledica stališča
Kominterne, da fašizem ogroža vse: komuniste, delavce in svobodo narodov
in se je zato treba povezati v enotno fronto tudi z malomeščanskimi silami. V
nekaterih državah (Francija, Španija) je prišlo tudi do ljudskofrontnih koalicij, ki so zmagale na volitvah, a pohoda fašizma niso uspele preprečiti. V slovenskih razmerah sicer ni prišlo do konkretnih koalicij, pač pa do vrste mirovnih, ljudskofrontnih in narodnoobrambnih akcij, kmečko-delavskega gibanja
in stavkovnega vala, ki je vrh dosegel leta 1936. Kazalo je, da bodo komunisti
prerasli iz sekte v močno stranko, a se to do vojne ni zgodilo, čeprav so 17. in
18. aprila 1937 na Barličevi domačiji na Čebinah, to je v hribih nad Trbovljami,
organizirali kongres in ustanovili samostojno Komunistično partijo Slovenije.
Ta je sicer ostala del jugoslovanske komunistične partije. Maloštevilni delegati

11

12

13

Božo Repe, "Španska državljanska vojna v kontekstu slovenskih in jugoslovanskih razmer med svetovnima vojnama", Prispevki za novejšo zgodovino 56, št. 1 (2016), str. 80–89.
Alenka Nedog, "Povezovanje revolucionarnih sil v okviru ljudskofrontnega gibanja na Slovenskem",
v: Zbornik ob štiridesetletnici ustanovnega kongresa KPS (Ljubljana 1977), str. 128; Božo Repe, Politika
KP Slovenije skozi prizmo zadnjih treh predvojnih partijskih konferenc (Ljubljana, 2007).
Problemi demokracije na Slovenskem v letih 1918–1941: zbornik prispevkov na simpoziju 7. in 8.
decembra 2006, ur. Jože Pirjevec in Janko Pleterski (Ljubljana, 2007), str. 189–202.
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Anton Gojmir Kos, Ustanovitev Komunistične partije Slovenije na Čebinah leta 1937, olje (Muzej novejše
zgodovine Ljubljana)

(nekateri v zelo tajnih razmerah) na kongres niti niso uspeli priti. Delegati so se
najprej zbrali v cerkvi. V tem je morda nekaj simbolike, saj so bili po strastni veri
neke vrste antipod katoličanom. Tudi brezobzirnost, s katero so kasneje izvedli revolucijo, močno spominja na nasilno pokristjanjevanje in bojevito versko
gorečnost. Komunisti so na čebinskem kongresu v ospredje postavili ogroženost slovenskega naroda, ugotovili, da so meščanske stranke zatajile in da je
zato narodna prihodnost odvisna od delavcev in kmetov, kar se je med vojno
izkazalo kot točno. Pot na Čebine je našlo enajst delegatov, ki so predstavljali
kakšnih štiristo komunistov, kolikor jih je bilo tedaj na Slovenskem. Vendar je
bilo to dovolj: v manifestu ustanovnega kongresa so uspešno združili nacionalne in revolucionarne cilje, pozvali na enotnost in obrambo naroda, mu izrekli
neomajno zvestobo in "dali na razpolago ljudstvu vse svoje sile". Vsebinsko je
manifest slabi dve leti kasneje utemeljil Edvard Kardelj-Sperans v knjigi Razvoj
slovenskega narodnega vprašanja. Odgovornost za usodo slovenskega naroda
naj bi prevzela proletariat kot njegov najnaprednejši del in komunistična stranka kot avantgarda delavskega razreda.
Ljudskofrontna politika se je končala dobri dve leti kasneje s sklenitvijo
pakta Hitler–Stalin 23. avgusta 1939, po katerem je Kominterna od komunističnih partij zahtevala, da sledijo zunanji politiki Sovjetske zveze. Kljub temu
so se pod vodstvom novega sekretarja KPJ Josipa Broza-Tita, ki je od leta 1973
deloval v Jugoslaviji in ne iz tujine, okrepili. Kidrič in Kardelj sta bila s Titom še
posebej v tesni povezavi. Tito se je nanju še posebej zanašal, prav tako tudi na
nekaj slovenskih komunistov iz starejše generacije. Po materi, ki je bila doma iz
Podsrede, je bil Slovenec in je pogosto bival v materinih krajih, v Sloveniji pa je
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skliceval pomembne ilegalne partijske sestanke. Jugoslovansko partijsko konferenco je s pomočjo brata, tedanjega škofa dr. Gregorija Rožmana, leta 1934
sklical kar v škofijskem dvorcu v Goričanah, kjer so revolucionarji v razkošni
jedilnici z zlatim priborom jedli iz porcelanastih krožnikov in pili iz kristalnih
kozarcev.
V času španske državljanske vojne, ki se je začela 18. julija 1936 z vojaškim
uporom proti zmagoviti ljudski fronti (volitve februarja 1936) in španski republiki (ta je nastala leta 1931) in končala 1. aprila 1939 po zavzetju Madrida in
prenehanju spopadov, so se slovenski komunisti postavili na stran republikancev. Španska državljanska vojna je razdelila Evropo in svet na frankiste in
republikance, desnico in levico, na zagovornike laičnih, demokratičnih držav
in zagovornike katolicizma oz. klerikalizma, torej tiste, ki so se v katoliških
državah zavzemali za prevladujočo vlogo katoliške cerkve v družbi. Španska
državljanska vojna je bila med obema vojnama tudi v slovenski in jugoslovanski družbi zelo pomembno zunanjepolitično, a hkrati tudi notranjepolitično
vprašanje. V španski državljanski vojni je sodelovalo – ali bilo z njo povezanih – veliko vodilnih predvojnih in medvojnih komunistov, vključno z Josipom Brozom-Titom, ki je organiziral odhode jugoslovanskih prostovoljcev
na špansko bojišče. Iz Slovenije je odšlo več kot 500 prostovoljcev, proporcionalno verjetno največ od vseh 53 držav, iz katerih so prihajali, čeprav je bila
za to zagrožena enoletna zaporna kazen. Vzroki za odhod so bili različni: od
avanturizma, tega, da doma ni bilo prihodnosti, partijske discipline, bega pred
policijo zaradi revolucionarne dejavnosti, najbrž tudi bega zaradi kakšnega
manjšega kaznivega dejanja ipd. Predvsem pa je prevladoval idealizem, prepričanje, da se v Španiji brani Evropa pred fašizmom, ki je neposredno ogrožal
tudi Slovence. Med drugo svetovno vojno so bili v jugoslovanski partizanski
vojski španski borci med organizatorji vstaje in na vodilnih položajih. Podobno
je bilo tudi v Sloveniji. Najbolj znani "Španci" v slovenski partizanski vojski, ki
so dosegli visoke vojaške ali politične položaje, so bili Dušan Kveder-Tomaž,
dr. Aleš Bebler-Primož, Stane Semič-Daki, legendarni partizanski komandant
Franc Rozman-Stane in še nekateri drugi.14 V slovenskem političnem prostoru
je opredeljevanje ob španski državljanski vojni doseglo vrh ideološkega spora
med levico in desnico in povzročilo tudi razkol znotraj katoliškega tabora. Iz
Slovenske ljudske stranke (SLS) so se izločili krščansko socialistični sindikati
ter intelektualci, ki jih je vodil znani slovenski pisatelj Edvard Kocbek. Prvi so
že pred vojno začeli sodelovati s komunisti. Najprej ob široki akciji za ustanovitev Društva prijateljev Sovjetske zveze, ki je nastalo potem, ko je Jugoslavija

14

Božo Repe, "Osebnosti upora", v: Druga svetovna vojna: 2. del: Vojna v Sloveniji (Ljubljana, 2015), str.
70–78.
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šele leta 1940 navezala stike s prvo komunistično državo na svetu. Z njimi so že
pred vojno sodelovali tudi pripadniki levega krila telovadnega društva Sokol,
ki jih je vodil sodnik dr. Josip Rus. Slovenski Sokoli so se iz jugoslovanskega
združenja izločili zaradi njegove unitaristične usmeritve. V prvih mesecih vojne
so se komunistom pridružili tudi krščanskosocialistični intelektualci pod vodstvom Edvarda Kocbeka ter liberalno usmerjeni s svojo skupino. Komunisti so
z njimi 26. aprila 1941 ustanovili Osvobodilno fronto in po nemškem napadu
na Sovjetsko zvezo 22. junija organizirali tudi oborožen odpor. OF so dali na
razpolago vso svojo tajno mrežo: časopise, tiskarne, razne ilegalne in pollegalne
organizacije. V izjemno težkem, za obstoj slovenskega naroda odločilnem času,
so se tako člani komunistične partije kot njeno vodstvo brezkompromisno
izpostavili. V boju proti trem okupatorjem, Nemcem, Italijanom in Madžarom
(del slovenskega ozemlja je okupirala tudi ustaška Neodvisna država Hrvaška),
in proti protikomunističnim (protipartizanskim) silam, ki so jih s pomočjo
okupatorja organizirale predvojne meščanske stranke (najprej vaške straže oz.
Milzia volontaria anticommunist15 – Prostovoljna protikomunistična Milica,
nato domobranstvo16) so se skupaj z drugimi zavezniki v OF bojevali štiri leta.
Stranka je med vojno izgubila ogromno članov. V letu 1941 je bilo okrog 2000
partizank in partizanov, od tega več kot 800 komunistov. Vojno je preživela
manj kot polovica prvobork in prvoborcev. Vendar se je komunistična partija
med vojno številčno tudi zelo okrepila. Na njeno pobudo se je vzpostavila nova
ljudska oblast, izvedeni pa so bili tudi nekateri revolucionarni ukrepi (vključno z razrednimi obračuni, ki so jih imenovali "druga faza revolucije"). Hkrati so
si komunisti, da bi ohranili svoj vodilni položaj, a tudi da bi ohranili enotnost
OF, druge ustanovne skupine povsem podredili, kar jim je po vojni omogočilo,
da so preko OF prevzeli oblast. Kot del jugoslovanskega odporniškega gibanja
je partizanska vojska osvobodila Slovenijo ter razširila njene meje proti zahodu in na morje, kolikor so pač omogočale mednarodne okoliščine. Komunisti
so dosegli republiko znotraj Jugoslavije in trajno pravico do samoodločbe in
odcepitve. Pri svojih ciljih so bili pripravljeni žrtvovati tako sebe kot druge, v
državljanski vojni in povojnem obračunu, ki je za desetletja zaznamoval slovensko družbo, so sledili Leninovi revolucionarni logiki, revolucija pa je požrla
tudi mnogo lastnih otrok.17
Po vojni so sprva sledili ideji o preoblikovanju slovenskega narodnega
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Božo Repe, "Priprave na konec vojne in osvoboditev Slovenije", Studia Historica Slovenica 16, št. 2
(2016), str. 307.
Prim. Tomaž Kladnik, "Slovensko domobranstvo v letu 1945" Studia Historica Slovenica 16, št. 2
(2016), str. 349–366.
Božo Repe, S puško in knjigo: narodnoosvobodilni boj slovenskega naroda 1941–1945 (Ljubljana,
2015).
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značaja, izvedli revolucionarne ukrepe in družbo oblikovali po sovjetski (stalinistični) različici socializma. Že po treh letih, leta 1948, so se jugoslovanski
komunisti s Sovjetsko zvezo razšli. Na svoj specifičen način, s "socialnim inženiringom", so izvedli tiste modernizacijske procese, ki jih niso zmogle ali hotele prejšnje politične elite: socialno pravičnejša družba, ženska emancipacija,
ločitev cerkve od države, industrializacija, na nacionalnem področju postopna
krepitev slovenske državnosti. Tako so zgodovinsko nihalo potisnili na drugo
stran: zatrli so predvojne elite in se vselili v njihove vile, čeprav so moralno gojili asketizem in se v glavnem tudi v praksi držali skromnosti. Dali so možnost
izobrazbe in napredovanja na družbeni lestvici otrokom predvojnih generacij,
ki o tem niso mogle niti sanjati. Uvedli so specifični samoupravni socializem, v
katerem je lastnina postala "družbena" (last vseh), podjetja in inštitucije pa so
upravljali delavski sveti. Gospodarstvo naj bi sicer delovalo po tržnih zakonitostih zahodnega sveta, kar pa se je zgodilo le v manjši meri. Postopno so Slovenijo pripeljali na najbolj zahodni rob vzhodnega sveta. V osemdesetih letih 20.
stoletja so se v razpadajoči Jugoslaviji uprli težnjam po ponovni centralizaciji,
zagovarjali demokracijo, doma pristali na nastanek opozicije in na mehek prehod in pomagali soustvariti nacionalno državo, niso pa bili več "avantgardno"
odgovorni za narod v smislu čebinskega kongresa.18
Elitna kadrovska stranka z ljudmi "posebnega kova", ki je še po vojni delovala napol ilegalno in imela manj kot 5000 članov, je na vrhuncu sredi sedemdesetih let dosegla številko 126.000. Vedno bolj je postajala stranka uradnikov
in karieristov. Ko se je morala leta 1990 prvič registrirati, je korenine sprva iskala v začetkih komunizma na Slovenskem leta 1920, nato pa se je kar nekaj časa
preobražala v socialdemokratsko stranko.
KPJ se je leta 1954 preimenovala v Zvezo komunistov, s čimer je želela
pokazati, da ni partija vzhodnega tipa. Večkrat se je spogledovala s socialdemokratskim modelom, a tega praga zaradi bojazni pred izgubo oblasti nikoli
ni prestopila, čeprav se je spogledovala z idejo, da bi ZKJ postala članica socialistične internacionale. Njeni najbolj napredni politiki so se navduševali nad
skandinavskim socialdemokratskim modelom t. i. welfare state (države blaginje). Konec osemdesetih let, pred ponovno vrnitvijo v socialdemokratske vode,
so v jugoslovansko in globalno spremenjenih razmerah nekaj časa zagovarjali
tezo o nestrankarskem pluralizmu (vse politične stranke naj bi bile enakopravne članice Socialistične zveze delovnega ljudstva, naslednice OF). Na prvih
večstrankarskih volitvah leta 1990 so sicer še nastopali s komunističnim imenom, a z dodatkom Stranka demokratične prenove in s socialdemokratskim
programom ("pravi" socialdemokratski program naj bi sicer sprejeli šele leta

18

Božo Repe, Rdeča Slovenija: tokovi in obrazi iz obdobja socializma (Ljubljana, 2003).
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1995). Kot posamična stranka so s 17,28 % glasov zmagali, vendar je vlado prevzela opozicijska koalicija Demos. Že konec leta 1987 je inženir France Tomšič
ob prvi veliki delavski stavki v tovarni Litostroj začel ustanavljati tudi socialdemokratsko zvezo. Ta je zaživela šele dobro leto kasneje, februarja 1989. Naslednica ZK je tako morala nositi drugačna imena. Z raznimi manjšimi strankami in skupinami je ustanovila Združeno listo socialnih demokratov (leta 2005
so se preimenovali v Socialne demokrate). Tomšičeva stranka je bila na prvih
večstrankarskih volitvah leta 1990 del Demosa, na drugih volitvah leta 1992
pa je komaj prišla v parlament s t. i. ostankom glasov. Pod vodstvom dr. Jožeta
Pučnika naj bi sicer potekali celo dogovori o združitvi obeh strank, a tovrsten
scenarij zaradi nasprotij ni bil prav verjeten. Nato je pod vodstvom Janeza Janše
postala močno desna stranka in se tudi preimenovala v Slovensko demokratsko stranko.
Socialdemokrati so leta 1992 s 13,5 % glasov stopili v široko vladno koalicijo pod vodstvom liberalne stranke in njenega vodje dr. Janeza Drnovška, a
pred koncem mandata izstopili. V vladi je bila tudi med leti 2000 in 2004. Na
državnozborskih volitvah leta 2008 so Socialni demokrati prvič v zgodovini
socialdemokracije na Slovenskem zmagali s 30,45 % in nato vodili koalicijsko
vlado. Do tolikšne podpore pri volivcih je prišlo zaradi bojazni, da bo zmagal
Janez Janša, ne pa zaradi programa in delovanja stranke. Ta je pod vodstvom
Boruta Pahorja, ki si je za zgled vzel britanskega predsednika vlade Tonya Blaira
in njegovo prilagajanje neoliberalni-desničarski politiki (t. i. tretja pot), postala brezbarvna stranka. Pahorjeva vlada je leta 2011 razpadla in ni dokončala
mandata.19
V vladi je bila socialdemokratska stranka dobro leto znova leta v letih
2013–2014 ter nato še v zadnji vladi od leta 2014. Opuščanje socialdemokracije, sodelovanje v različnih koalicijah zaradi političnih koristi, nezmožnost
odgovoriti na izzive krize, na globalizacijo, izginjanje klasičnega delavskega
razreda in na pojave novih slojev (prekarna zaposlenost, brezposelnost), so
stranko potisnile v podoben položaj, kot ga doživlja evropska socialna demokracija drugod po Evropi. V Sloveniji se je zato pojavila nova stranka Združena
levica (sedaj Levica), ki je na volitvah 2014 prišla v parlament z enakim številom poslancev kot Socialni demokrati. Ta bolj dosledno zagovarja levičarske
vrednote ter skuša na novo osmisliti idejo socializma v spremenjenih razmerah, izhajaoč iz marksističnih in drugih idej delavskega gibanja, a brez nasilja,

19

Za strankarski razvoj in njegove interpretacije po letu 1990 glej: Niko Toš et al., Political faces of
Slovenia: political orientations and values at the end of the century – outlines based on Slovenian public
opinion surveys (Dunaj, 2005) ter druga poročila SJM v knjižni in elektronski obliki: Aleš Maver, Darko
Friš, "Historical development of the party landscape in Slovenia and Croatia betwen 1990 and 2007",
Studia Historica Slovenica 13, št. 1 (2013), str. 185–222.
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ki je spremljalo oktobrsko in druge podobne revolucije. Seveda ostaja odprto
vprašanje, ali je levica v Evropi – ob prevladujočem konformizmu, vpetosti v
politični razred, kjer so med strankami razlike zgolj kozmetične ali personalne,
ob socialni razdrobljenosti, brezposelnosti, izgubljanju delovnih mest zaradi
novih tehnologij, ob novih oblikah mezdnega dela, kot je prekariat, ki postaja
prevladujoča oblika delovnih odnosov ter ob prostovoljnem pristanku ljudi,
da socialne in državljanske pravice zamenjajo za potrošništvo – sploh zmožna
ponuditi in zlasti uresničiti program za novi, demokratični socializem. Ob tem,
da kar pogosto spregledujemo, je bil zahodni tip družbe v svetu prevladujoč le
kakih kakih 150 let. Evropa že dolgo ni več vodilna sila, še ZDA zgolj vojaško.
Center sveta se znova seli v Azijo, v formalno komunistično državo Kitajsko.
Tamkajšnji socializem pa je nekaj, o čemer sanja večina kapitalistov.

Božo Repe
THE OCTOBER REVOLUTION AND SLOVENIANS

SUMMARY
In this paper the author deals with the socialist idea, communism, and the
history of communism and socialism in Slovenia in the context of the influence of the October revolution. The origin of the labour movement goes back
to the 1960s, when labour movements were active in Ljubljana, Maribor, and
Trieste. Because of police pressure and the crisis, they began to collapse. In the
eighties they were reinvigorated, but by then the Austrian labour movement
was already split between its moderate and its radical-revolutionary (anarchist)
wings. After several trials, which involved also Slovenian leaders – the so called "krvavci" (the conviction of craftsmen and labour leader Franc Železnikar,
who later became a social democrat, to ten years in prison for anarchism by
the court in Celovec in 1884), there was reconciliation. At the end of 1888, the
Austrian Social Democratic Party was formed at a congress in Heinfeld, which
included also the Slovenian Social Democrats. When the party split by the national principle, the Slovenian Social Democrats became independent, and in
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January 1896 they founded the Yugoslav Social Democratic Party in Ljubljana.
With the formation of Yugoslavia, the Social Democrats who up until then
were advocating for austromarxism (the preservation of Austria-Hungary, the
gradual transition to capitalism, cultural autonomy for non-German peoples)
were facing a major challenge, which they dealt with poorly. They rarely had
representatives in parliament and it was even rarer for those to participate in
governments. First there came a split in 1919 between Communists and Socialists on the one hand, and between Socialists and Social Democrats on the other.
But both Socialists and Social Democrats continued to fragment and remained
weak and unconnected. The Second World War meant an end to them as they
joined the collaborating anti-partisan (anti-communist) side. At the end of the
war, they disappeared form the political scene.
The Communists were also a weak party in the interwar period. In the first
post-war elections they did reach the third place, but they were excluded from
parliamentary life by a special law and became an illegal party. In 1929 they
unsuccessfully tried to fight the establishment of a dictatorship. Their power
was slashed through murder, torture, and convictions.
In the thirties they recovered, began to argue for the Slovenian national
interests and joined the popular front. They organized Spanish volunteers.
More than 400 Slovenians participated in the Spanish civil war, and the Slovenian society was divided into advocates (the left, also the catholic left) and
fierce opponents of the republicans (the leading right-wing party, the Slovenian People's Party, the Catholic Church). For their defense of the Hitler-Stalin
pact, they lost many supporters on the left, but quickly regained them when
they organized the national liberation movement.
After the war, the Communists assumed power (first in the form of the
popular front) and introduced the Soviet model of socialism. In 1948 there was
a break with the Soviet Union (Cominform), so a specific Yugoslav form of selfmanaged socialism was adopted (titoism) and the borders were opened. In the
post-war decades, the League of Communists of Yugoslavia repeatedly flirted
with the social democratic model, but they never ventured beyond that for the
fear of losing power. The then forming Scandinavian social democratic model
of the so-called welfare state was quite influential in Yugoslavia.
In the field of foreign policy, Yugoslavia took the principled stance that
each country has the right to its own path to socialism and that power can
be attained through the parliamentary path, with the victory of labour parties.
But the social democratic idea became interesting again to Communists when
socialism was nearing its end. In the League of Communists of Slovenia they
began to cautiously flirt with it at the end of the eighties, but in the meantime
a new social democratic party was formed (todays far right Slovenian Social
Democratic Party). Anticommunism of both, in addition to personal grudges,
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was the main reason for why there was no merger with the successors of the
League of Communists, and the Communist gradually renamed themselves to
Social Democrats and joined the Socialist camp in Europe. In the 1990 elections, they got the most votes as an individual party – 17.28%, but opted to
become a part of the opposition nonetheless. They participated in all coalitions besides the right wing government of 2004–2008 and two shorter right
wing governments. In the parliamentary elections of 2008 the Social Democrats won, for the first time in the history of social democracy in the Slovenian
lands, with 30.45% of the votes, and then lead a coalition government that was
later disbanded. Under the leadership of Borut Pahor, who took the example
of British Prime Minister Tony Blair and his adaptation to the neoliberal-right
wing politics (the so-called Third Way), they became a colourless party. After
the protest movement against the right wing government in 2013, a new leftist
party (Levica) was formed – today a parliamentary party.
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Pri opisovanju slovenske diplomatske izkušnje na pariški mirovni konferenci
v letih 1919–1920, ko so zmagovite države začrtale nove meje, sta tradicionalno najbolj pogosto v ospredju jadransko vprašanje in koroška plebiscitna
problematika. Manj pozornosti pa sta bili doslej deležna Štajerska in Prekmurje.1 Večinoma sta bili ti pokrajini, ko gre za dogajanja na pariški mirovni konferenci, vključeni v predstavitve delovanja duhovnikov Franca Kovačiča in Matije
Slaviča.2 Niso pa še bila posebej ovrednotena tozadevna diplomatska prizadevanja njunega štajerskega rojaka, pravnika Ivana Žolgerja, Slovenca z najvišjim
položajem v delegaciji Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Parizu. Leonid
Pitamic, ki je bil Žolgerjev sopotnik tako v dunajski administraciji kot na pariškem diplomatskem parketu, je ob njegovi smrti leta 1925 na žalnem zboru ljubljanske pravne fakultete poudaril Žolgerjeve zasluge na mirovni konferenci:
Žolger, ki je z neomejenim navdušenjem pozdravil našo novo jugoslovansko
državo, se je tudi v Parizu v vso svojo vnemo in energijo posvečal težki nalogi, katera mu je bila poverjena. Neumorno je deloval na tem, da se dosežejo v
mirovnih pogodbah ugodni pogoji za naš narod. Marsikatera zasluga Žolgerjeva
v tem pogledu bo prišla šele tedaj na dan, ko se bodo mogla poročila o pariških
pogajanjih predati javnosti.3

V tem prispevku bo osvetljena Žolgerjeva vloga v diplomatskih aktivnostih
Kraljevine SHS glede razmejitve na Štajerskem in pripadnosti Prekmurja.

"Od domačega pastirja do najvišjih služb"
Uvodoma velja torej na kratko povzeti potek Žolgerjeve poklicne poti do začet-

1

2

3

Ta članek je nastal v okviru raziskav v programski skupini Oddelka za zgodovino na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru P6-0138 (A): Preteklost Severovzhodne Slovenije med srednjo Evropo in
evropskim jugovzhodom.
Bogo Teplý, Fran Kovačič in Matija Slavič – njuno delo za Prekmurje (Poseben odtis iz "Panonskega
zbornika" 1966) (Murska Sobota, 1966), str. 312–316 (dalje: Teplý, Fran Kovačič in Matija Slavič);
Gregor Jenuš, "Štajersko vprašanje in vloga dr. Franca Kovačiča na pariški mirovni konferenci", Studia
Historica Slovenica 9, št. 2–3 (2009), str. 669–690 (dalje: Jenuš, "Štajersko vprašanje"). O koroškem
vprašanju na mirovni konferenci najbolj podrobno Bogo Grafenauer, "Slovenska Koroška v diplomatski igri leta 1919", v: Koroški plebiscit. Razprave in članki, ur. Janko Pleterski et al. (Ljubljana, 1970), str.
295–378 (dalje: Grafenauer, "Slovenska Koroška").
"Počastitev spomina prof. dr. Ivana Žolgerja", Narodni dnevnik, 28. 5. 1925, št. 27, str. 2; "Spomin na
prof. dr. Ivana Žolgerja", Slovenec, 28. 5. 1925, št. 118, str. 3.
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ka mirovne konference.4 Rodil se je 22. oktobra 1867 na Devini pri Slovenski
Bistrici v kmečki družini. Torej prav v letu, ko je cesar Franc Jožef z madžarsko politično elito sklenil znameniti dualistični ustavni kompromis, ki mu je
kasneje Žolger posvetil svoje ključno znanstveno delo. V osemdesetih letih 19.
stoletja je Žolger obiskoval mariborsko gimnazijo.5 Po končani gimnaziji je v
letih 1889–1894 študiral pravo na univerzah v Gradcu in Parizu, pri čemer se je
ves čas šolanja sam vzdrževal z inštrukcijami. Med drugim se je kot domači učitelj pri neki češki družini takrat naučil češčine.6 Leta 1895 je bil v Gradcu promoviran sub auspiciis imperatoris in je "za vse izvrstno prebite skušnje" prejel
od Franca Jožefa "zlat prstan z demantom", o čemer je poročalo tudi štajersko
časopisje.7
Ne samo, da je bil odličen študent, izkazal se je tudi za zglednega uradnika.
Kot beremo v tipkopisu Dieterja Reichenauerja, ki je raziskal njegovo uradniško delovanje v avstrijski dobi, je bila njegova kariera res bleščeča. Leta 1894 je
nastopil službo koncipista tajnika pri namestništvu v Gradcu, nato pa je bil premeščen na okrajno glavarstvo Ptuj, kjer je ostal do leta 1897. Po krajši vrnitvi na
namestništvo v Gradcu je bil leta 1898 poklican na ministrstvo za uk in bogočastje na Dunaju, kjer je služboval kot koncipist. Od leta 1902 je deloval v predsedstvu ministrskega sveta: najprej kot ministerialni podtajnik, od leta 1905 tajnik, nato pa od leta 1908 sekcijski in leta 1911 ministrski svetnik, dokler ni leta
1915 postal sekcijski načelnik. Štajerska Straža, ki je bralstvo redno obveščala
o njegovih napredovanjih in odlikovanjih, pri tem ni pozabila poudariti, da
je visok uradniški položaj dosegel "naš rojak iz Slovenske Bistrice".8 Ko je bil v
predsedstvu ministrskega sveta ustanovljen nov državnopravni pododdelek, so
ga imenovali za njegovega predstojnika.9 Že leta 1904 mu je bil podeljen viteški
križ Franc Jožefovega reda.10 Šest let kasneje je bil odlikovan z redom železne
krone III. stopnje.11 Leta 1911 je bil imenovan za dvornega svetnika.12 Leta 1913

4

5
6
7

8
9

10
11

12

Prim. Andrej Rahten, "Pravo in diplomacija. Primer dr. Ivana Žolgerja", v: Challenges of Contemporary
International Law and International Relations. Liber Amicorum in Honour of Ernest Petrič, ur. Miha
Pogačnik (Nova Gorica, 2011) (dalje: Rahten, "Pravo"). Podrobno sem o Žolgerjevi poklicni poti spregovoril tudi v neobjavljenem referatu Ivan Žolger med Dunajem, Parizom in Ljubljano na leta 2012
organiziranem mariborskem simpoziju Pomembne slovenske osebnosti 20. stoletja – drugi del.
Programm des k. k. Staats-Gymnasiums in Marburg (Marburg, 1881), str. 25.
"Čeh o dr. Ivanu Žolgerju", Slovenec, 5. 6. 1925, št. 124, str. 2.
"Odlikovanje", Slovenski gospodar, 4. 4. 1895, št. 14, str. 122; "Auszeichnung", Südsteirische Post, 30. 3.
1895, št. 26, str. 5.
"Raznoterosti", Straža, 17. 4. 1914, št. 15, str. 4.
Arhiv Slovenskega biografskega leksikona, Dieter Reichenauer, Dr. Ivan Ritter von Žolger (seminarska
naloga, Univerza na Dunaju, 1982).
"Odlikovan rojak", Slovenski gospodar, 22. 12. 1904, št. 51, str. 3.
"Razne novice", Slovenski gospodar, 13. 1. 1910, št. 2, str. 2; "Raznoterosti", Straža, 10. 1. 1910, št. 4, str.
2.
"Raznoterosti", Straža, 10. 5. 1911, št. 54, str. 2.
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Žolger
z
otroci
Aleksandrom, Ivanom
in Ano Marijo za
Veliko noč 1914
(PAM, fond Pavel
Turner, AŠ 8)

je naposled sledilo še odlikovanje z viteškim križcem Leopoldovega reda.13 Torej
je mogoče v celoti pritrditi ugotovitvi koroškega duhovnika Lamberta Ehrlicha,
ki je bil kot izvedenec za Koroško na pariški mirovni konferenci del Žolgerjeve
ekipe, ko je ob smrti enega "največjih sinov slovenskega naroda" zapisal: "Žol-

13

"Raznoterosti", Straža, 24. 2. 1913, št. 22, str. 3.
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ger se je dvignil od domačega pastirja do najvišjih služb in je dosegel vsa odlikovanja, ki so bila za uradnika v Avstriji mogoča."14
2. oktobra 1906 se je Žolger poročil s hčerko dunajskega veleindustrialca
Maksimiljana Friedmanna, Elisabeth (Elso).15 V zakonu so se jima rodili trije
otroci: Aleksander (1907), Ivan (1908) in Ana Marija (1910). Čeprav je živel na
Dunaju, je svoje otroke poslal v slovenske šole v Maribor.16 Razloge za svojo
odločitev je podrobno opisal v pismu Pavlu Turnerju, ki je bil dolgoletni družinski prijatelj Žolgerjevih.17 V pismu poleti 1916 je tako pojasnil, da bi želel
sina Aleksandra vpisati na slovensko gimnazijo v Mariboru. To je bil razlog, da je
Turnerja prosil, naj mu pomaga pri organizaciji daljšega obiska: "Zasledujem pri
tem v prvi vrsti vzgojevalne smotre, da bi se fantu omilila naša slovenska dežela." Želel si je, "da bi se fantu mariborski kraj priljubil". Turnerja je zato prosil, če
bi lahko obiskala s sinom njegov vinograd, da bi tam zobal grozdje, kar je za
mestnega otroka še zlasti "great at[t]raction".18 Aleksandra je nato dal vpisati v
mariborsko gimnazijo poleti 1917.19
Čeprav jih ob prevratu ni bilo malo, ki so mu očitali pomanjkanje narodnega čuta, je v Žolgerjevi korespondenci opaziti veliko hrepenenje po "slovenski
domovini".20 Še zlasti pa ga je v želji po obisku "v krasni naši domovini" vleklo na
Štajersko, kar lepo izhaja tudi iz naslednjega zapisa iz enega od pisem Turnerju:
"Jaz si nič drugega ne želim, kakor pa mirnih dnij v našem svežem pohorskem
zraku. Kajti zelo sem utrujen in rad bi bil nekaj časa tète-á-tète z naravo." V obilici delovnih obveznosti si je najbolj želel "mir in samoto".21 Očitno je bil pogosto zaradi pomembnih zadolžitev v stresnih situacijah, ko je imel "veliko skrbi
in preglavic".22 Žolger je namreč veljal za izjemno delovnega uradnika, danes
bi mu lahko očitali, da je bil deloholik. Pogosto je ob določeni nalogi presedel
tudi po 10 ur, za kosilo in večerjo si ni vzel več kot 20 minut. Pisec nekrologa v
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Dr. L[ambert] E[hrlich], "Ivan Žolger", Koledar Družbe sv. Mohorja 1926 (Celovec, 1925), str. 106–107
(dalje: Ehrlich, "Ivan Žolger").
Pokrajinski arhiv Maribor (PAM), fond Pavel Turner, AŠ 8, vabilo Turnerju na Žolgerjevo poroko, september 1906; "Mariborski okraj", Slovenski gospodar, 20. 9. 1906, št. 38, str. 3.
Ehrlich, "Ivan Žolger", str. 106.
Med drugim je Žolger sodeloval tudi pri sestavljanju Turnerjeve oporoke in bil določen za enega od
izvršiteljev (PAM, fond Pavel Turner, AŠ 8, Žolgerjevo pismo Turnerju, 21. december 1911). Podrobno
o tem Mateja Matjašič Friš, "Izvrševanje 'poslednje volje' dr. Pavla Turnerja", Studia Historica Slovenica
15, št. 3 (2015), str. 621–648.
PAM, fond Pavel Turner, AŠ 8, Žolgerjevo pismo Turnerju, 21. avgust 1916.
PAM, fond Pavel Turner, AŠ 8, Žolgerjevo pismo Turnerju, 24. junij 1917; K. u. k. Staatsgymnasium
in Marburg a/D. Jahres-Bericht über das Schuljahr 1917–1918, izd. Josip Tominšek (Marburg a/D.,
1918), str. 10. O Žolgerjevi veliki navezanosti na Maribor priča tudi odločitev, da podari več kot 600
svojih knjig študijski knjižnici v Mariboru ("Dr. Ivan Žolger", Slovenski narod, 20. 5. 1925, št. 113, str. 2).
PAM, fond Pavel Turner, AŠ 8, Žolgerjevo pismo Turnerju, 7. avgust 1909.
PAM, fond Pavel Turner, AŠ 8, Žolgerjevo pismo Turnerju, 13. avgust 1911.
PAM, fond Pavel Turner, AŠ 8, Žolgerjevo pismo Turnerju, 17. marec 1915.
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Žolgerjeva čestitka dr. Pavlu Turnerju za Novo leto 1915 (PAM, fond Pavel Turner, AŠ 8)

Slovencu je njegovo delovno vnemo opisal z naslednjimi besedami:
Njegova ljubezen do dela je postala naravnost strast, zdi se, kakor da bi bil čutil
bližino smrti, ponovno je poudarjal, da mora še to kratko dobo svojega življenja
dobro izrabiti. Ni poznal nobene zabave, nobene družabne prireditve, edin njegov oddih so bili kratki sprehodi v naravi. /…/ Glede sebe je imel dva skromna
ideala v svojem življenju: kot uradnik si je želel biti, kakor je ponovno poudarjal, okrajni glavar na deželi med poštenim ljudstvom, ki bi ga spoštovalo kot
pravičnega uradnika. S kolikšno zadovoljnostjo je večkrat pripovedoval, kako so
mu ljudje v Ptuju kot mlademu uradniku bili silno hvaležni, ker je z njimi tako
prijazno v domačem jeziku občeval!23

Iz Žolgerjevih pisem je razvidno, da se je moral na račun delovnih obvezno-

23

"Dr. Ivan Žolger", Slovenec, 20. 5. 1925, št. 112, str. 1.
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sti večkrat odpovedati družabnemu življenju.24
Žolgerjev drugi velik ideal pa je bilo ukvarjanje z znanostjo. Ehrlich je glede
njegove znanstvenega dela ob Žolgerjevi smrti zapisal:
Njegova nenavadna energija duha, izredna pridnost, neumornost, žilavost in
vzt[r]ajnost ga je usposobila, da je napisal debele znanstvene knjige, ki štejejo kar
po sto in sto strani in ki so večinoma sad ponočnega dela. Pomagala mu je pri tem
njegova naravnost železna vztrajnost in njegov možat pogum, s katerim se je tem
bolj zagrebel v kako vprašanje, čim težavneje je bilo.25

Specializiral se je za javno pravo, v avstrijski dobi predvsem državno (ustavno), nato pa mednarodno. Leta 1898 je objavil delo Österreichisches Verordnungrecht, s katerim je dokazal, da je s pomočjo XIV. člena Temeljnega državnega
zakona možno vladati tudi brez parlamenta.26 Pri dokazovanju je bil tako uspešen, da so se po "nemškem učenjaku" sklicevali tudi pisci ruske ustave. Kljub
nedvomnim znanstvenim dosežkom je, ko je želel poučevati na graški univerzi,
naletel na ovire, ki so bile verjetno povezane tudi z njegovim narodnim poreklom. A se je nato leta 1899 le habilitiral za privatnega docenta na pravni fakulteti univerze na Dunaju, kmalu nato pa je bil imenovan v komisijo za diplomske
izpite v Trgovskem muzeju.27
Žolgerjevo glavno delo je izšlo leta 1911: Der staatsrechtliche Ausgleich zwischen Österreich und Ungarn. Ob proučevanju avstro-ogrskih ustavnopravnih
razmerij se je naučil madžarščine in se v ta namen celo nastanil v Debrecenu. V
študiji je dokazal, da se madžarski in nemški tekst povsod ne ujemata.28 Zaradi odličnega poznavanja omenjenega področja, ki je prišlo do izraza tudi pri
usklajevanju finančnega dela pogodbe pomladi 1908, je Žolgerju "najvišje priznanje" izrekel celo sam cesar Franc Jožef.29 Še bolj pa je pritegnil pozornost
prestolonaslednika Franca Ferdinanda, ki je želel dualistično zgradbo nadomestiti z Veliko Avstrijo. Žolgerja je zaprosil, naj mu napiše manifest, s katerim bi
lahko kljuboval madžarskim ambicijam po širitvi pristojnosti Ogrske na račun
enotnosti države.30 Nadvojvoda mu je menda celo dal vedeti, da ga bo imenoval

24

25
26
27
28
29
30

Tako je v pismu prijatelju Turnerju 15. februarja 1906 potožil, da se ni mogel udeležiti plesa dunajskega mesta, saj je moralo delo za ministrskega predsednika "čez noč biti gotovo" (PAM, fond Pavel
Turner, AŠ 8, Žolgerjevo pismo Turnerju, 15. februar 1906).
Ehrlich, "Ivan Žolger", str. 106.
Ivan Žolger, Österreichisches Verordnungsrecht (Innsbruck, 1898).
"Von der Mur", Südsteirische Post, 11. 7. 1900, št. 55, str. 3.
Ivan Žolger, Der staatsrechtliche Ausgleich zwischen Oesterreich und Ungarn (Wien, 1911).
"Razne novice", Slovenski gospodar, 2. 4. 1908, št. 14, str. 3.
Matija Murko, Spomini (Ljubljana, 1951), str. 124–125.
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za šefa svojega kabineta.31 To je razvidno tudi iz pričevanja, ki ga je ob njegovi
smrti zapustil neki Žolgerjev češki sodelavec, da je bil Žolger po izidu knjige o
avstro-ogrskem kompromisu "pogostoma v gosteh v belvederski palači", kjer so
se sestajali zaupniki Franca Ferdinanda. Zgodaj poleti 1914 ga je prestolonaslednik tako obvestil, da bo dobil jeseni svojo kabinetno pisarno, za njenega vodjo
pa je izbral prav njega.32 A prestolonaslednikove načrte so kmalu nato prekinili
streli v Sarajevu.
Po enem od pričevanj je bil Žolger kot visok uradnik prisoten tudi na seji
ministrskega sveta, ko se je odločalo o zloglasnem ultimatu Srbiji. Menda si je
drznil postaviti usodno vprašanje: "Ali so gospodje res trdno poučeni o tem, da
ostane le pri Srbiji in Rusiji?"33 Po izbruhu prve svetovne vojne se je Žolger večinoma posvečal iskanju rešitev za državnopravno reformo habsburške monarhije. Tudi med vojno je Žolger neumorno izpolnjeval naloge, ki jih je zahteval
njegov položaj.34 Očitno se je to začelo odražati na njegovem zdravju, saj sta ga
začela mučiti "nervoznost in ischias".35 Pomladi 1917 se je njegovo stanje tako
poslabšalo, da je postal "po svoji bolezni popolnoma apatičen". Nekaj časa skoraj sploh ni mogel pisati, moral pa je trpeti tudi velike bolečine.36
Žolgerjevi nasveti so bili pri ministrskem predsedniku Karlu grofu Stürgkhu dobrodošli, čeprav jim slednji ni sledil, ko je šlo za ponovno odprtje dunajskega parlamenta. To se je zgodilo šele po smrti Franca Jožefa, ko je na prestol
stopil mladi cesar Karel. Slednji je vestnemu uradniku Žolgerju 10. junija 1917
podelil viteški naslov. Kmalu je sledil vrhunec njegove kariere v avstrijski dobi;
kot najvišje stoječi Slovenec v državni upravi je bil 30. avgusta 1917 imenovan
v uradniški vladi Ernesta viteza Seidlerja za ministra brez listnice.37 Podobno
kot Žolger je bil tudi Seidler vrhunski pravnik, sicer specialist za upravno pravo.
S cesarjem sta zaupala slovenskemu ministru prav posebno nalogo, ki je zahtevala tudi veliko spretnosti v medresorskem usklajevanju – pripravo ustavne
reforme. Očitno je tudi v Žolgerjevem primeru mladi cesar ostal zvest svoje-

31
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Janko Pleterski, Prva odločitev Slovencev za Jugoslavijo. Politika na domačih tleh med vojno 1914–
1918 (Ljubljana, 1971), str. 281.
Andrej Rahten, Prestolonaslednikova smrt. Po sledeh slovenskih interpretacij sarajevskega atentata
(Ljubljana, 2014), str. 146.
"Dunajsko pismo", Narodni dnevnik, 23. 5. 1925, št. 94, str. 3.
Gregor Jenuš, "Slovenci in velika vojna (1914–1918). Slovenska razdvojenost med zvestobo cesarju in
željo po narodni avtonomiji", Studia Historica Slovenica 15 (2015), št. 2, str. 303–304.
PAM, fond Pavel Turner, AŠ 8, Žolgerjevo pismo Turnerju, 21. avgust 1916.
Ko se je konec junija 1917 ponovno odpravljal v Maribor, je v pismu Turnerju tožil, da si je v zadnjem
času "pokvaril" želodec in da mora biti zelo pazljiv pri prehrani. Vseeno pa si je zaželel, da bi ob prihodu imel večerjo v Narodnem domu (PAM, fond Pavel Turner, AŠ 8, Žolgerjevo pismo Turnerju, 24. junij
1917).
"Novo Seidlerjevo ministrstvo", Straža, 31. 8. 1917, št. 69, str. 6; "Glasovi o novem ministrstvu", Straža,
3. 9. 1917, št. 70, str. 2.
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mu načelu, da na najpomembnejša državniška mesta postavi prav svetovalce iz
"belvederskega kroga" pokojnega strica Franca Ferdinanda.38
Medtem ko je slovensko časopisje Žolgerjevo imenovanje pozdravilo, ga
nemški nacionalci, zlasti štajerski, niso. Časnik Marburger Zeitung je posmehljivo poročal, da je postal minister "sin nekega viničarja", motila pa ga je tudi njegova navada, da se podpisuje kot "Ivan" in ne "Johann" (ponekod je v nemškem
časopisju mogoče tudi zaslediti obliko "Iwan"). Koroščevo mariborsko glasilo
Slovenski gospodar je zato "našega ožjega rojaka" vzelo v bran: "Dr. vitez Žolger
se že od nekdaj in tudi sedaj kot minister podpisuje pred samim cesarjem kot
Ivan in ne bo vpraševal 'Marburgerce', kako se naj podpisuje."39
Svoje narodne pripadnosti Žolger res ni skrival. Celo več, kot je poudaril
pisec članka o Žolgerju v Slovenskem biografskem leksikonu Miloš Rybář, je
ob pisarni Jugoslovanskega kluba v dunajskem parlamentu, v katerem so bili
povezani vsi južnoslovanski poslanci pod Koroščevim vodstvom, tudi Žolgerjev ministrski kabinet postal središče političnega gibanja južnih Slovanov. Na
Žolgerjevo zahtevo je nastala posebna državna komisija, ki je preiskovala nasilja zoper Slovence med vojno.40 Ko je hotela vlada zaseči premoženje Slovenske
matice, je to preprečil Žolger, "ki je akt zaklenil v svojo miznico na ministrstvu".41
Kljub nekaterim pomirljivim potezam cesarja Karla, kot je bila razglasitev
politične amnestije, je postajal Žolger vedno bolj razočaran. To je razvidno tudi
iz pisma šefu cesarjevega kabineta Arthurju grofu Polzer-Hoditzu, ki mu je 17.
oktobra 1917 napisal:
Stvari ne potekajo dobro. Sedaj smo prišli tako daleč, da bodo do konca lojalni
južni Slovani glasovali proti vojnemu proračunu, in da zaradi nerazumevanja
in brezbrižnosti vlade do najpomembnejšega notranje- in zunanjepolitičnega
problema, jugoslovanskega vprašanja, iz dneva v dan raste število tistih južnih
Slovanov, ki pri tem za vsakega južnega Slovana nevralgičnem vprašanju od Avstrije in njenih birokratskih voditeljev ničesar več ne pričakujejo in svoje upanje že
usmerjajo na Antanto oz. mirovno konferenco.42
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Andrej Rahten, Od Majniške deklaracije do habsburške detronizacije. Slovenska politika v času zadnjega habsburškega vladarja Karla (Celje, 2017), str. 64–67 (dalje: Rahten, Od Majniške deklaracije do
habsburške detronizacije).
"Nemška nesramnost", Slovenski gospodar, 6. 9. 1917, št. 36, str. 4.
Prim. Janko Pleterski, Politično preganjanje Slovencev v Avstriji 1914–1917. Poročili vojaške in vladne
komisije (Ljubljana, 1980 in 1982).
Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK), Rokopisni oddelek, Ms 1575, Zapuščina Frana Saleškega
Finžgarja, Pismo Matije Škerbca Franu Saleškemu Finžgarju, 22. marec 1928, in Finžgarjev osnutek
odgovora.
Arthur Polzer-Hoditz, Kaiser Karl. Aus der Geheimmappe seines Kabinettschefs (Zürich–Leipzig–
Wien), str. 494–495.
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Seidlerjev "nemški kurz" Žolgerja ni mogel navdušiti, zato je z ministrskim
predsednikom pogosto stal na nasprotnih bregovih. Po že omenjenem pričevanju njegovega češkega sodelavca je eden od sporov, ki se je nanašal na vprašanje uprave v praškem okrožju, pomenil tudi povod za Žolgerjev odstop 6.
maja 1918 s položaja ministra.43 Dunajsko liberalno glasilo Neue Freie Presse je
odstop "molčečega", pa vendar izjemno vplivnega ministra pospremilo z obširnim člankom na naslovnici. Sicer ga je zaradi odločne slovenske narodnopolitične usmerjenosti ocenilo kritično, a mu je hkrati priznalo vrhunske znanstvene in uradniške kvalitete.44
Žolger je v zadnjem letu vojne napisal tudi delo o avstrijskem dvornem
pravu Der Hofstaat des Hauses Oesterreich, v katerem je hotel pokazati, kakšen
položaj ima dvor v dualistični ureditvi.45 Tudi s tem delom je opozoril nase širšo
strokovno javnost, kar je bilo 10. marca 1918 nagrajeno z nazivom rednega
univerzitetnega profesorja. A dejstvo, da je dinastija, ki jo je opisal v svoji študiji,
istega leta ostala brez prestola, je prekinilo njegovo dunajsko profesorsko kariero. Ko je bila 29. oktobra 1918 razglašena Država Slovencev, Hrvatov in Srbov,
ni Žolger niti za trenutek okleval in je postavil svoje znanje na razpolago novi
državi.46 To je jasno razvidno iz pisma, ki ga je 1. novembra 1918 pred odhodom
z Dunaja pisal Rudolfu Andrejki, ki je prav tako kot pravnik med vojno opravljal
pomembne uradniške funkcije na Dunaju:
Dragi prijatelj! Negotovost, kaj se godi v domovini, me je tako mučila, da sem
se kratko malo odločil, takoj se odpeljati. Odidem jutri soboto ob osmih zjutraj.
Cilj je Ljubljana, kjer upam biti nedeljo ali ponedeljek. /…/ Ravno zvem, da se v
današnjem min[istrskem] svetu tudi o tem razpravlja, kaj je storiti z uradniki, ki se
ne morejo kratkomalo vreči na ulico; to se ne tiče samo slovanskih, ampak tudi
mnogih nemških uradnikov, ki jih nova nemška država vse niti sprejeti ne more.
Český Svaz je v posebni listi odpustitev cele vrste čeških uradnikov zahteval, kteri
zahtevi se je tudi ugodilo in so se dotični uradniki redno izročili.

Žolger je Andrejki, za katerega je računal, da se mu bo kmalu pridružil v Ljubljani, zagotovil, da se bo zavzel, da bi se po češkem zgledu poskušal rešiti tudi
položaj slovenskih uradnikov.47
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"Odstop ministra dr. Žolgerja", Straža, 10. 5. 1918, št. 37, str. 4.
"Rücktritt des Ministers Dr. Ritter v. Zolger", Neue Freie Presse, 9. 5. 1918, št. 19290, str. 1.
Ivan Žolger, Der Hofstaat des Hauses Oesterreich (Wien 1917).
"Dr. Ivan Žolger", Narodni dnevnik, 20. 5. 1925, št. 92, str. 3.
Arhiv Slovenske akademije znanosti in umetnosti, R 29/34, Žolgerjevo pismo Andrejki, 1. november
1918.
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Razglednica Elze Žolger z Dunaja, poslana Turnerju za Novo leto 1919 (PAM, fond Pavel Turner, AŠ 8)

Po prevratu se je Žolger preselil v Maribor.48 Po nekaterih pričevanjih je
bil celo kandidat za predsednika Narodne vlade Slovencev, Hrvatov in Srbov v
Ljubljani, vendar kljub dobremu sodelovanju z načelnikom Vseslovenske ljudske stranke Antonom Korošcem te funkcije ni zasedel. Ljubljanska vlada, ki ji je
predsedoval še en vitez iz avstrijske dobe, nekdanji podpredsednik državnega
zbora Josip Pogačnik, ga je nato 10. novembra 1918 postavila za predsednika
upravne komisije v oddelku za notranje zadeve. Predložil je načrt začasne ustave in uprave za Slovenijo, ki je bil že izdelan pred meseci v krogu slovenskih
uradnikov na Dunaju.49 Vlada je skoraj nespremenjen načrt objavila 14. novembra 1918. Čez 4 dni je postal še vodja pisarne za okupirano ozemlje.50 Že kmalu
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V Mariboru je Žolgerjeva družina po prevratu živela v Scherbaumovi vili (PAM, fond Mestna občina Maribor, Gospodinjska kartoteka, TE 224.GK: Gospodinjski kartoni). Zahvaljujem se Poldetu
Mikcu Avberšku in Sabini Lešnik, ki sta mi pomagala pri iskanju podatkov o Žolgerjevem bivanju v
Mariboru. Pri tem velja poudariti še, da je Žolger podaril več kot 600 svojih knjig takratni študijski
knjižnici v Mariboru ("Dr. Ivan Žolger", Slovenski narod, 20. 5. 1925, št. 113, str. 2). Bil je tudi donator
in finančni podpornik različnih ustanov, kot je bil Sklad Davorina Trstenjaka (PAM, SI_PAM/1212,
fond Zgodovinsko društvo Maribor, AŠ 4/629, Žolgerjevo donatorsko pismo Zgodovinskemu društvu
v Mariboru, 12. april 1918).
PAM, SI_PAM/0096, fond Narodni svet za Štajersko, AŠ 4/51, načrt za reformo javne uprave v prehodni dobi, ki ga je izdelala Žolgerjeva komisija.
Rahten, "Pravo", str. 348.
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pa je sledilo še pomembnejše imenovanje: postal je glavni slovenski predstavnik v jugoslovanski delegaciji na mirovni konferenci v Parizu.

Žolgerjeva "cesarsko-kraljeva pisarna" v Parizu
Žolger je opravljal funkcijo pooblaščenega delegata v jugoslovanski delegaciji
od začetka leta 1919 do poletja 1920. Od Slovencev je imel delegatski status
tudi nekdanji tržaški poslanec v dunajskem parlamentu Otokar Rybář.51 Delegacijo, ki jo je vlada Kraljevine SHS imenovala 22. decembra 1918, je vodil izkušeni srbski državnik Nikola Pašić, poleg omenjenih dveh Slovencev pa so bili
vanjo imenovani še minister za zunanje zadeve Ante Trumbić, poslanik v Parizu
Milenko Vesnić, nekdanji poslanik v Londonu Mata Bošković in nekdanji dalmatinski poslanec Josip Smodlaka.52 Generalni sekretar delegacije je bil slovenski pravnik Bogumil Vošnjak.53 Medtem ko so bili v delegacijah velesil premieri,
ministri in drugi najvišji predstavniki izvršne oblasti, ni bilo v jugoslovanski,
kljub njeni številčnosti, niti enega aktivnega člana vlade, seveda z izjemo Trumbića.54 Pri Slovencih se je nedvomno poznala odsotnost načelnika Vseslovenske ljudske stranke Antona Korošca, ki je kot podpredsednik vlade raje ostal v
Beogradu, za pooblaščenega delegata pa podprl Žolgerja, ki je pripadal krogu
Koroščeve stranke, čeprav se politično ni nikoli izpostavljal.
O dunajskem kongresu se je pisalo, da 'ne gre' (naprej), ampak 'pleše'. O pariškem
se ne more reči, da bi plesal, dela se namreč veliko in tudi naši politični delegati
imajo dela čez glavo. Vendar delo zelo počasi napreduje, ker se tiče skoraj vsega
sveta in so problemi tako različni in težavni,

je razmere na mirovni konferenci v pismu konec maja 1919 opisal Žolgerjev pariški sodelavec Slavič.55
Ključno vlogo na konferenci je imel svet deseterice, ki je nasledil medvojni
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O vlogi Slovencev v delegaciji Kraljevine SHS prim. Bojan Himmelreich, "Slovenski člani jugoslovanske delegacije na pariški mirovni konferenci 1919–1920", Celjski zbornik 1993 (Celje, 1993),
str. 163–179, tu 168–169 (dalje: Himmelreich, "Slovenski člani"); Andrej Rahten, Med Kakanijo in
Wilsonio. Poklicne in politične preizkušnje Hansa Schwegla alias Ivana Švegla (Celovec–Ljubljana–
Dunaj, 2018), str. 117–149 (dalje: Rahten, Med Kakanijo in Wilsonio).
Podrobno o Pašićevi in Trumbićevi dejavnosti na pariški mirovni konferenci Dejan Djokić, Pašić and
Trumbić. The Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes (London, 2010.).
Aleksandra Gačić, Dr. Bogumil Vošnjak. Politik in diplomat (Ljubljana, 2017), str. 167–192.
Andrej Mitrović, Jugoslavija na konferenciji mira 1919–1920 (Beograd, 1969), str. 18 (dalje: Mitrović,
Jugoslavija).
Matija Slavič, Naše Prekmurje. Zbrane razprave in članki. Ob 80. obletnici priključitve Prekmurja
Sloveniji, ur. Viktor Vrbnjak (Murska Sobota, 1999), str. 92 (dalje: Slavič, Naše Prekmurje).
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vrhovni svet (a sta se pogosto uporabljali obe poimenovanji). Združene države Amerike, Veliko Britanijo, Francijo in Italijo so v njem zastopali šefi vlad in
zunanji ministri, le v primeru Japonske sta bila v odsotnosti premiera v njem
dva visoka diplomata.56 Ker se je omenjeni format izkazal za preširokega, so
od konca marca 1919 ključne odločitve sprejemali v svetu četverice, ki so ga
sestavljali ameriški predsednik Thomas Woodrow Wilson ter premieri Velike
Britanije David Lloyd George, Francije Georges Clemenceau in Italije Vittorio
Orlando. Zlasti v primeru vprašanj z območja Vzhodne Azije je bila pritegnjena
tudi Japonska.57 Pomembno vlogo so seveda še naprej imeli tudi zunanji ministri, pri čemer je bil Slovencem poudarjeno nenaklonjen Sidney Sonnino, izrazit italijanski nacionalist, sicer protestant v večinsko katoliški deželi, ki je svoje
delno valižansko poreklo delil z Lloydom Georgeom.58
Jugoslovanska delegacija ni imela skupnih priprav na konferenco, zato je
bilo v začetku precej improvizacije. Medtem ko je Rybář prispel v Pariz že 5.
januarja 1919, skupaj s Pašićem, je Žolger zamujal, zato je bil šele 22. januarja
prvič prisoten na seji delegacije, ki se je tedaj sestala že devetič. Še bolj so zamujali eksperti, nekateri so prihajali šele marca ali pa celo kasneje. Tako je bila
delegacija še okrnjena, ko je že bilo treba predložiti velesilam izdelane zahteve.
Res je Pašić s sabo prinesel dva memoranduma o mejah, medtem ko je vodja
vojaške misije, general Petar Pešić imel izdelan zemljevid z zarisanimi mejami.
Tudi Žolger je imel pripravljen načrt slovenskih meja, a je že v začetku februarja,
na primer, zahteval, da mora hitro priti iz Ljubljane strokovnjak za gospodarska
vprašanja. A tudi tisto, kar je že bilo na papirju, je bilo zgolj gradivo, na podlagi
katerega bi bilo treba oblikovati formalne zahteve. Torej ni čudno, če je Pašić
sredi januarja poslal v Beograd telegram, da bi morali biti eksperti že v Parizu in
da "izgleda, da bodo prišli že po končanem delu".59
Slovenci so uživali znotraj jugoslovanske delegacije svojevrstno avtonomijo. Njihov šef Žolger je bil splošno priznan strokovnjak za ustavno in dvorno
pravo ter sploh edini Slovenec, ki je v habsburški monarhiji zasedal mesto ministra. Ta nekdanja funkcija pa mu v Parizu ni ravno koristila, saj so bili nekateri
člani drugih delegacij do njega kot ministra poražene države zadržani. Poleg
Italijanov je nasprotoval njegovi udeležbi tudi češkoslovaški vodja delegacije
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To sta bila princ Saiondži Kinmoči in grof Makino Nobuaki. Podrobno o njunem delovanju in takratnem odnosu Japonske do Kraljevine SHS Boštjan Bertalanič, "Odnosi med Japonsko in Kraljevino
Srbov, Hrvatov in Slovencev v času pariške mirovne konference", v: Velikih pet in nastanek Kraljevine
Srbov, Hrvatov in Slovencev, ur. Andrej Rahten in Janez Šumrada (Mengeš–Ljubljana, 2011), str. 157–
176.
Grafenauer, "Slovenska Koroška", str. 325.
Michael S. Neiberg, The Treaty of Versailles. A Concise History (Oxford, 2017), str. 29 (dalje: Neiberg,
The Treaty).
Mitrović, Jugoslavija, str. 42–43 in 246–47.

501

A. Rahten: Diplomatska prizadevanja Ivana Žolgerja za Slovensko ...

Karel Kramář, ki mu je celo ostentativno obračal hrbet. Ironija zgodovine je bila
še toliko večja, ker je bil prav Žolger tisti, ki je se je na začetku vojne osebno
zavzel pri ministrskem predsedniku Stürgkhu, naj se s Kramářem, ki je sedel v
zaporu pod obtožbo veleizdaje, ravna milejše.60
Slovenska delegata in izvedenci so se v Parizu z veliko vnemo vrgli na delo
ter neumorno sestavljali razne spomenice in risali zemljevide severnih in zahodnih meja nove države. Delovno atmosfero v slovenskem delu jugoslovanske
delegacije, ki je imela svoj sedež v Hotel Beau Site na Rue de Presbourg,61 je
najbolj slikovito opisal dalmatinski kolega Josip Smodlaka. S spoštovanjem je
ugotavljal, da so Slovenci imeli svojega zgodovinarja, geografa, kartografa, statistika, risarja, pisarniške uradnike in tipkarice, iz Ljubljane pa so pripeljali celo
pisarniškega slugo:
V pisarnah, ki so bile vzor reda in snage, se je delalo po ves dan, dostikrat v pozne
nočne ure. Nihče ni stal križem rok. Tipkanje strojev ni prenehalo od jutra do
mraka. Na čelu tega popolnega aparata je stal pooblaščeni delegat dr. Žolger, bivši
minister cesarja Karla, prvi in zadnji južni Slovan, ki je v Avstriji postal minister.
Ob dejstvu, da je bil vrsto let šef oddelka na Dunaju, si je uredil pisarno po dunajskem vzoru, tako da je zares izgledala kot oddelek avstrijskega ministrstva. /…/
Dejansko so zadeve znotraj delegacije delovale tako, kot da je Slovenija samostojna država pod protektoratom Jugoslavije.62

Kot je v svoji standardni študiji o Slovencih na mirovni konferenci ugotovil Fran Erjavec, ni bil na njej morda "položaj nobenega naroda tako obupen"
kot slovenski: "Bolj ali manj sporno se je pojavljalo namreč skoro vse slovensko ozemlje, izvzemši ljubljanskega okoliša z Dolenjsko in Štajersko južno od
Celja."63 Toda večina slovenskih članov jugoslovanske delegacije se tega očitno sploh ni zavedala, saj so v Pariz prišli z velikimi ambicijami. Tako je Ehrlich
zagovarjal stališče, da naj bi spadala "v gospodarski okvir slovenskega ozemlja"
tako Celovec kot Beljak. Čeprav je imel Celovec nemško večino, Beljak pa je bil
sploh nemško mesto, je Ehrlich menil, da ju je potrebno priključiti jugoslovanski državi, ker naj bi tako narekovali ekonomski razlogi. Poudarjal je, da se Celovec "gospodarsko iz slov[enskega] ozemlja sploh ne da izločiti, ne da bi ostalo
mesto Celovec gospodarski torso".64
60
61

62
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64

Rahten, "Pravo", str. 354.
Albin Prepeluh, Pripombe k naši prevratni dobi (Ljubljana, 1938), str. 275 (dalje: Prepeluh, Pripombe);
Djokić, Pašić, str. 68.
Josip Smodlaka, Zapisi Dra Josipa Smodlaka, ur. Marko Kostrenčić (Zagreb, 1972), str. 120–121.
Fran Erjavec, Slovenci na mirovni konferenci l. 1919–1920 (London, 1960), str. 7.
Andrej Rahten, Pozabljeni slovenski premier. Politična biografija dr. Janka Brejca (1869–1934)
(Celovec–Ljubljana–Dunaj, 2002), str. 210.
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Tovrstne zahteve so med predstavniki velesil povzročale kar precej negodovanja. Britanski diplomat Harold Nicolson je po pogovoru z Vošnjakom
24. januarja 1919 slednjega označil za "zelo imperialističnega", kar bi lahko
bil s strani predstavnika največjega imperija na svetu tudi svojevrsten kompliment.65 A slovenske želje so zmotile celo nekatere člane lastne delegacije, med
njimi tudi Smodlako:
Slovenci, ki so se po čudnem obratu dogodkov znašli na strani zmagovalcev, so v
svoji nacionalni opitosti mislili, da lahko dobijo vse, kar si zaželijo. V tem zanosu
so oblikovali program revindikacij, ki ni zajemal samo vseh Slovencev, tam, kjer
so večina in kjer so manjšina, ampak tudi kraje, ki že zdavnaj niso več slovenski.
Tako so na primer zahtevali, da se anektira Gosposvetsko polje, kjer so v zgodnjem srednjem veku ustoličevali slovenske kneze Koroške, danes pa tam orjejo
samo nemški kmeti. Ta romantika jim je povsem zakrila realnost.66

Da na konferenci ni bilo prostora za slovenske "romantične" poglede, ki
jih je obsojal celo njihov hrvaški kolega Smodlaka, kaže tudi odnos predstavnikov velesil do Jugoslovanov. Že takoj na začetku so bili slednji postavljeni pred dejstvo, ko je sredi januarja 1919 začela s terenskim delom komisija
ameriškega podpolkovnika Shermana Milesa, ki je bolj ali manj na lastno roko
odšla raziskovat narodnostno mejo med avstrijskimi Nemci in Slovenci. Šele po
več protestih je jugoslovanska diplomacija uspela doseči, da velesile rezultatov
Milesove komisije uradno niso priznale. A kaj, ko se je potem sam Wilson pri
svojih odločitvah skliceval prav na delo komisije, ki je tako v bistvu tlakovala
pot koroškemu plebiscitu.67 Pri odločitvah velesil so Jugoslovani imeli najbolj
konstantnega zagovornika v Francozih.68 V tem smislu je tudi Žolger vzpostavil na konferenci in ob robu pogajanj največ stikov prav z njimi. Uspel je
priti do profesorja Émila Haumonta, ki je svetoval Clemenceauju. Imel je tudi
nekaj zanimivih povezav s francosko aristokracijo in maršalom Ferdinandom
Fochem.69
Med francoskimi mnenjskimi voditelji se je za Slovence še posebej zavzemal Henri grof Bégouen. Slovenske in druge južnoslovanske kraje bivše habsburške monarhije je dobro poznal, saj je že leta 1887 v mladih letih med drugim
obiskal tudi Ljubljano. Po prevratu pa se je med prvimi odpravil v novo državo
65
66
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69

Djokić, Pašić, str. 131.
Josip Smodlaka, Izabrani spisi, ur. Ivo Perić in Hodimir Sirotković (Split, 1989), str. 363–364 (dalje:
Smodlaka, Izabrani spisi).
Rahten, Med Kakanijo in Wilsonio, str. 123–125.
Prim. Stanislav Sretenović, Francuska i Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca 1918–1929 (Beograd,
2008).
Prepeluh, Pripombe, str. 275–276.
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in se ustavil tudi v Mariboru.70 Svojo naklonjenost do južnoslovanskih zahtev je
izrazil v številnih člankih v Journal des débats, v katerih je pisal tudi o Štajerski
in Prekmurju. Slavič se je pariškega srečanja z Bégouenom spominjal v najlepših besedah:
Od mučnih koroških misli, ki smo jih zasledovali na zemljevidih, je poletel
naš razgovor seveda na Štajersko. Grof Begouen je govoril z veseljem tudi o
'šarmantnosti' M[ihaela] Napotnika, mariborskega knezoškofa, pri katerem je bil
gost, zaradi česar je menil urednik [Journal des débats], da moram jaz sedeti pri
'čaju ob petih' ob grofovi strani. Pravil je o prijaznosti generala R[udolfa] Maistra, seveda tudi o Jarenini, o Sv. Lenartu in nekem francosko govorečem mostu, o
zanimivosti na radgonskem mostu itd.

Grof se je zanimal tudi za Prekmurje, Slavič pa se mu je posebej zahvalil za
lepe besede, ki jih je o tem zapisal.71
Večini diplomatov in ekspertov, ki so se januarja 1919 zbrali v Parizu, je bilo
verjetno že od vsega začetka jasno, da bodo na mirovni konferenci Slovenci
težko uveljavili svoje zahteve nasproti močnim zgodovinskim tekmecem – Italijanom na ozemlju nekdanjega Avstrijskega Primorja in Nemcem na ozemlju
Koroške. Nekoliko bolje pa so se kazale možnosti Slovencev glede razmejitve na Štajerskem in pripadnosti Prekmurja. Izpričano je, da je Žolger v Parizu
garal pogosto do ranega jutra. Ehrlich je kasneje z občudovanjem o Žolgerjevih
delovnih navadah zapisal:
V Parizu je delal s toliko ljubeznijo in s tolikim navdušenjem za našo novo domovino SHS, da je pozabil na družino, na prijatelje, na okolico, na družbo, na vse. Delo,
posebno pa delo za domovino, je postalo pri njem naravnost strast, ki ga je noč
in dan zasledovala. Delal je po deset ur neprestano. Delal je večkrat cele noči in ta
njegov zgled je tudi nas druge bodril, ki smo bili v njegovi bližini.72

S tem je Žolger očitno nekako želel kompenzirati ponižanja, ki jih je moral
doživljati zaradi nekdanjega ministrskega statusa v vladi poražene Avstrije in so

70
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Podrobno o tem Ines Sabotić, "Henri Bégouen, la Croatie et les Yougoslaves", Pilar 6, št. 11 (2011), str.
51–83.
Slavič, Naše Prekmurje, str. 91.
Ehrlich, "Ivan Žolger", str. 106.
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ga močno prizadela.73
Vendar zgolj pridnost in vztrajnost nista zadostovala. Do izraza so prišle
tudi razne veščine, ki so bile vezane bolj na kuloarje kot na kabinetno delo.
V teh pa Žolger ni bil tako spreten.74 Pisec Žolgerjevega nekrologa v slovenskem liberalnem dnevniku je o tem zapisal: "Nedostajalo mu je sicer politične
in diplomatične velikopoteznosti, a zato so ga odlikovala izredna marljivost in
vestnost."75 Kljub obširnemu znanju je Žolger pogosto molčal in raje pozorno
poslušal. Na družabnih srečanjih ni bil ravno salonski lev, prej nasprotno. Umikal se je družbi in zabavi.76 Še kot delegat v Parizu je tudi javno podprl abstinenčno gibanje na Slovenskem, kar je razvidno iz njegovega pozdrava mariborskemu taboru "Svete vojske" konec pomladi 1920. Poudaril je, da se je prav v
Parizu na lastne oči prepričal, kako zavest o škodljivosti alkohola v zahodnem
svetu narašča, treznost pa naj bi bila pogoj tudi za državno blagostanje.77 Vseeno pa se zdi, da je bila v diplomatskem vrvežu povojnega Pariza Žolgerjeva
zadržanost v družabnem življenju nedvomno tudi določena šibkost.
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Ruda Jurčec je v spominih zabeležil, da je slišal Ehrlicha pripovedovati, kako je slednji v Parizu kot član
Žolgerjeve ekipe pomagal reševati osebno stisko glavnega slovenskega pogajalca. Ehrlich je pri njem
poleg delovne vneme opazil tudi "popolno apatijo do vere". Žolger sicer ni bil ateist, a je bil do vere
brezbrižen. Ehrlich ga je poskušal na številnih sprehodih pregovoriti, da spremeni svoje mišljenje. A
pri tem dolgo ni bil uspešen. Zaupanje si je postopno pridobil šele, ko je tudi sam začel ostajati v pisarni tako dolgo kot Žolger in pogosto še dlje. Nekega dne pa mu je Žolger med nedeljskim sprehodom
dejal: "Vidim, kaj vam daje moči /…/ Vaša žilavost in požrtvovalnost me je prepričala in moj odpor
zlomila /…/ Ali hočete biti poslej moj duhovni vodnik?" (Ruda Jurčec, Skozi luči in sence, I–III (Buenos
Aires, 1964, 1966 in 1969), tu I, str. 149 in 152).
Komunikacija s predstavniki velesil seveda ni bila enostavna zadeva celo za tiste jugoslovanske delegate, ki so imeli bogate diplomatske izkušnje. Smodlaka je v svojih spominih opisal sestanek četverice
jugoslovanskih pooblaščenih delegatov s Clemenceaujem, na katerem je Pašić poskušal zagovarjati
korekcijo mej z Bolgarijo. Toda tistega dne legendarni srbski državnik, ki so ga zaradi značilne brade
prepoznavali in pozdravljali tudi Parižani, ni bil v najboljši formi. Njegov govor je bil tako nerazumljiv, da ga je Clemenceau prekinil: "Dovolj, nič Vas ne razumem, drugič mi prinesite vaše želje
pisno." V dvorani je zato nastala neugodna tišina, Clemenceau pa je želel oditi. Položaj je deloma rešil
Trumbić, ki je prosil Francoza, naj upošteva Pašićevo starost in da je francoščina zanj vendarle tuj
jezik. Clemenceau se je nato nekoliko pomiril in sporočil Jugoslovanom, naj se vrnejo naslednji dan, a
samo dva, pri čemer je s prstom pokazal na Trumbića in Vesnića. Tako je ne kriv ne dolžen, čeprav je
dobro govoril francosko, iz te kombinacije izpadel tudi Žolger, ki tako ni dobil priložnosti, da pojasni
francoskemu premierju slovenske zahteve (Rahten, "Pravo", str. 350–351).
"Dr. Ivan Žolger", Jutro, 19. 5. 1925, št. 116, str. 3.
Ehrlich, "Ivan Žolger", str. 107.
"Mariborske vesti", Straža, 16. 6. 1920, št. 64, str. 3. Med vtisi iz Pariza je v pozdravu "ožjim štajerskim
rojakom" z dne 31. maja 1920 Žolger izpostavil naslednje: "Priliko imam opazovati v Parizu, dan za
dnem, kako francoski narod pridno dela in kako je trezen. Kavarne in gostilne se zaprejo vsak večer
ob 10. uri in nisem še videl pijanega človeka na ulici! Za posedanje v gostilni Francozi nimajo časa!
Vidim nadalje, kako bogati Angleži in Amerikanci, ki dohajajo v Pariz in bivajo v prvih hotelih, ne pijejo vina ali piva ter obedujejo pri mizah, na katerih stoji samo steklenica vode. Ti narodi so na najvišji
stopnji kulture, ki so v vojski zmagali in vladajo svet, so spoznali, da je treznost potrebna za dobrobit
države in za zdravo potomstvo. Temu vzgledu mora slediti tudi mili naš slovenski rod. Krasne vinske
gorice zelenega Štajerja ne smejo biti narodu v pogubo, ampak naj mu bodo bogati vir narodnega
blagostanja in procvita."
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Nemško-avstrijska izhodišča
Znamenita Maistrova novembrska vojaška akcija v Mariboru je bila nedvomno
tudi dobra spodbuda za jugoslovanske pogajalce v Parizu.78 Fran Erjavec je v že
citirani razpravi zelo neposredno zapisal naslednjo ugotovitev:
Še najlažja je bila pa naša borba za meje na Štajerskem. Tam niso čakali na nesposobno Ljubljano, temveč sta takoj ob razsulu Avstrije vzela iniciativo v roke
mariborski Narodni svet pod predsedstvom prof. dr. Verstovška in tedanji major
R[udolf] Maister, eden izmed silno redkih narodno zavednih aktivnih oficirjev.

Toda do popolnega prevzema oblasti kljub vsemu ni bilo možno priti kar
čez noč: "Poraženi Nemci prvi hip niso imeli poguma, da bi se kakor koli upirali,
Slovenci pa ne dovolj moči za vzdrževanje reda, zlasti ker se je bilo tudi številno
marksistično delavstvo takoj postavilo na stran nemških nacionalcev."79
Pri opisovanju prevratnih dni v Mariboru se pogosto pozablja na zgodovinsko okoliščino, ki jo je zapustil v svojih spominih podpolkovnik Franjo Cvirn.
Marca 1917 je bil namreč Maister premeščen iz Maribora v Gradec. Maister se
je v stiski obrnil na Antona Korošca, ki je ugotovil, da zaplet lahko razreši zgolj
posredovanje cesarja osebno. Karel je Korošca, ki je takrat vodil južnoslovanske
poslance v dunajskem parlamentu, takoj sprejel in zahteval, da mu prinesejo
Maistrove akte. Po njihovem pregledu je še isti dan ukazal, da se Maistra premesti v Maribor, kjer je tudi pričakal prevrat.80 Isti cesar, ki je Žolgerja postavil za
ministra, je tako posredno vplival tudi na razvoj dogodkov v prevratnem Mariboru. Z Maistrom so Slovenci imeli ob pravem času človeka na pravem mestu.
Kljub Maistrovi akciji v začetku novembra 1918 položaj v mestu še zdaleč ni
bil jasen. Ob razglasitvi Republike Nemške Avstrije 12. novembra je mariborski
občinski svet razglasil, da se šteje za njen sestavni del. Mestna uprava je imela s
policijo in "zeleno gardo" do srede novembra celo več mož kot Maister. Ko so prišli slovenski predstavniki na sedež sodišča, je nemški predstojnik predajo poslov
odklonil. Uklonil se je šele po pozivu, da bodo posredovali Maistrovi vojaki.81 Do
preloma pa je prišlo po incidentu na dravskem mostu 19. novembra, ko je pod
streli gardistov izkrvavel 21-letni slovenski dragonec Franc Vauhnik, zato je Maister 23. novembra ukazal razorožitev garde, nemške častnike pa izgnal.82 S tem je
78
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Prim. Dragan Potočnik, Zgodovinske okoliščine delovanja generala Rudolfa Maistra na Štajerskem,
Koroškem in v Prekmurju (Ljubljana, 2008) (dalje: Potočnik, Zgodovinske okoliščine).
Erjavec, Slovenci, str. 18.
Potočnik, Zgodovinske okoliščine, str. 56.
R. J., "Borba za Maribor in severno mejo 1918", Zbornik Svobodne Slovenije 11 (1959), str. 93–96 (dalje:
R. J., "Borba"). Po vsej verjetnosti gre za inicialki Rude Jurčeca.
Potočnik, Zgodovinske okoliščine, str. 71 in 82–88.
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bilo tudi omogočeno, da so lahko slovenski uradniki prevzeli glavna predstojništva. Že v naslednjih dneh pa je Maister zasedel še okoli stokilometrsko narodno
mejo med Radgono in Dravogradom.83 Toda mariborska občinska uprava je formalno še naprej ostala v rokah župana Hansa (Johanna) Schmidererja.84 Vseeno
so Maistrovi uspehi okrepili slovensko samozavest po vsej nekdanji Spodnji Štajerski. V Radgoni je sicer prišlo do nemškega upora, a je bil v nekaj urah zatrt. V
slovenskih rokah je tako ostala tudi železniška proga Špilje–Cmurek–Radgona.85
V začetku leta 1919, 2. januarja, je mariborski župan Schmiderer moral odstopiti
in mestno oblast izročiti komisarju Vilku Pfeiferju.86 Takšno je bilo torej stanje na
terenu ob začetku pariške mirovne konference.
Medtem ko so v Beogradu in Ljubljani mirovna pogajanja v Parizu pričakovali s precejšnjo mero optimizma, so bile na Dunaju politične razmere v bojazni
pred prihodnjimi odločitvami velesil na robu vrelišča. Po eni strani so vse bolj
prevladovali zagovorniki "anšlusa", ki so rešitev za vse probleme nove republike
videli v združitvi s še vedno veliko nemško sosedo, po drugi strani pa so se vsi
politiki trudili preprečiti krčenje avstrijskega državnega ozemlja.87 Tudi za priključitev Maribora Avstriji so tako agitirale vse stranke, še posebej goreče socialdemokrati, ki so takrat poleg kanclerskega mesta imeli z Ottom Bauerjem v
rokah tudi resor zunanjih zadev.
27. januarja 1919 je ob obisku Milesove komisije v Mariboru prišlo do izgredov, ko so nemški protestniki pod vodstvom Schmidererja želeli izročiti Američanom improvizirane glasovnice z zahtevo po priključitvi mesta Avstriji. Med
izgredi v središču mesta je eden od občinskih uslužbencev na stolpu stolnice
celo razobesil veliko nemško zastavo. Maistrovi vojaki so morali posredovati in
med intervencijo je obležalo sedem mrtvih, več kot dvajset pa je bilo ranjenih.88
Toda začuda isti Miles, ki je kasneje s svojo misijo na Koroškem prišel do sklepov, da koroški Slovenci severno od Karavank sodijo k Avstriji, v mariborskem
primeru nad nemškimi manifestacijami ni bil impresioniran.
Nenaklonjena obravnava, ki jo je bil zaradi svoje črno-žolte preteklosti
83
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Erjavec, Slovenci, str. 18.
Prim. Gregor Jenuš, "Ljubi Bog, kako varovati, česar ni; saj vendar pri vseh koncih in krajih sili v
Mariboru slovenski značaj na dan!: Johann Schmiderer – zadnji mariborski župan avstrijske dobe",
Studia Historica Slovenica 17, št. 3 (2017), str. 901–927.
R. J., "Borba", str. 96.
Prim. Gregor Antoličič, "Dr. Vilko Pfeifer – prvi Slovenec na čelu mariborske občine po prevratu
(1919– 1920)", Studia Historica Slovenica 17, št. 3 (2017), str. 929–948.
Ivan Švegel, ki je kot izvedenec v Parizu deloval v jugoslovanski delegaciji, je sredi aprila 1919 v poročilu za Slovenec opozoril na možen vpliv morebitne avstrijske priključitve Nemčiji, ko je šlo za mejo
na Koroškem. Če do "anšlusa" ne bo prišlo, bi po Šveglovem mnenju velesile Avstriji priznale "gotovo
boljše meje, kakor pa Avstriji, ki bi bila prirastek Nemčije" (Ivana Šafarić, Poročanje slovenskega tiska
o pariški mirovni konferenci leta 1919 (diplomska naloga, Univerza v Mariboru, 2008), str. 142 (dalje:
Šafarić, Poročanje)).
R. J., "Borba", str. 96; Slavič, Naše Prekmurje, str. 194–195.
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deležen Žolger s strani nekaterih delegatov zmagovalnih držav, v bistvu ni bila
še nič v primerjavi s ponižanji, ki so jih morali prenašati avstrijski predstavniki, ko so naposled dobili 2. maja 1919 vabilo, naj pridejo v Pariz.89 V bistvu so
Avstrijci dobili vabilo zgolj samo zato, da jim bodo predani mirovni pogoji, v
pogajanjih pred tem pa kot poražena država niso smeli sodelovati. Povrhu pa je
še pri imenovanju avstrijskih delegatov prišlo do vmešavanja antantnih diplomatov. Tako je francoski poslanik Henry Allizé dal jasno vedeti, da nasprotuje
imenovanju vplivnega pravnika in nekdanjega pravosodnega ministra Franza
Kleina za vodjo delegacije.90 Podobno kot Žolger je tudi Klein v času habsburške monarhije napravil zgledno uradniško kariero, a je bil v očeh dela antantne
diplomacije moteč iz političnih razlogov. Če so Žolgerju očitali domnevno preveliko lojalnost do stare monarhije, je bila pri Kleinu sporno njegovo goreče
zavzemanje za priključitev nove republike Nemčiji. Tako je na koncu vodenje
delegacije moral prevzeti kar državni kancler Karl Renner osebno, Klein pa je
tja odpotoval zgolj kot namestnik zunanjega ministra. Ob Rennerju je bil glavna zvezda delegacije sicer Heinrich Lammasch, zadnji staroavstrijski ministrski predsednik, ki je sodil med najožje zaupnike cesarja Karla. Lammasch je
veljal za velikega zagovornika ameriškega predsednika in ideje Društva narodov.91 Poleg visokih uradnikov posameznih ministrstev, kot je bil Klein v službi
zunanjega, so bili v delegaciji kot svetovalci tudi predstavniki različnih dežel.
Koroško sta zastopala deželni svetnik Vincenz Schumy in gimnazijski profesor
Martin Wutte. Slednji je po prihodu iz Pariza o "koroškem osvobodilnem boju"
napisal tudi temeljno študijo, v kateri pa v svoji koroški domovinski zavzetosti
ni skrival antipatij do Žolgerjeve vloge.92 Štajerski predstavnik na konferenci
je bil radgonski zdravnik in politik Franz Kamniker, ki je ob prevratu zaslovel
zaradi svojega vztrajnega odpora proti jugoslovanski zasedbi mesta.93
Avstrijci so prispeli v St. Germain 14. maja 1919. V bistvu so bili postavljeni v nekakšno karanteno, saj so bili internirani v Vili Reinach ter dveh bližnjih
zgradbah. Njihov sedež je bil zastražen, možnost gibanja pa drastično omejena. Ko je Klein ob prihodu spontano ponudil roko francoskemu častniku, ki je
poveljeval straži avstrijske delegacije, mu je ta zgolj salutiral. Dobil je pojasnilo,
da se pred sklenitvijo miru noben francoski častnik ne sme rokovati s predstavnikom sovražne države. Neželeni stanovalci v la ville Autrichienne so bili zlasti v
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Felix Ermacora, Der unbewältigte Friede. St. Germain und die Folgen (Wien–München, 1989), str. 37
(dalje: Ermacora, Der unbewältigte Friede).
Friedrich Funder, Vom Gestern ins Heute. Aus dem Kaiserreich in die Republik (Wien, 1952), str. 609–
610 (dalje: Funder, Vom Gestern ins Heute).
Prim. Heinrich Lammasch, Der Friedensverband der Staaten (Leipzig, 1918).
Prim. Martin Wutte, Kärntens Freiheitskampf 1918–1920 (Klagenfurt, 1985) (dalje: Wutte, Kärntens
Freiheitskampf).
Potočnik, Zgodovinske okoliščine, str. 94.
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prvih dveh tednih bivanja popolnoma odrezani od sveta. Kurirska služba še ni
delovala, pisma in časopisi iz domovine niso prihajali, telegrafske zveze pa so
bile izboljšane šele po Rennerjevi energični intervenciji. Prav tako Avstrijcev ni
smel nihče obiskovati, njihova izolacija je bila torej popolna.94
O težavah nekdanjih sodržavljanov se je privoščljivo v enem od pisem iz
Pariza razpisal tudi Slavič:
Kaj pa naši avstrijski Nemci? Ti pa čakajo in čakajo. Že teden dni so v St. Germainu,
lepem mestecu blizu Pariza, kjer je lep zgodovinski grad s krasnim sprehajališčem,
s prelepim razgledom na ravnino Seine. Ko so prišli, so se pariški listi veliko pečali
z njimi. Vse so našli, npr. da ima dr. Renner zlate naočnike, da se lepo smeji, da
ne zna francoski, ampak da govori samo 'avstrijski' itd. Zdaj so jih pa pustili tudi
listi pri miru. Pa ne vsi. Včeraj je imel eden izmed njih sliko, kako se Francozi v
St. Germainu vzpenjajo na železni plot ter gledajo skozi ograjo, da bi morebiti
videli kakega Avstrijca v prostoru, v katerem se smejo gibati. Gibati se namreč ne
smejo prosto, ampak le v določenem prostoru. A pod sliko je bil napis: 'Danes ni
nič videti.' Včeraj je bil prvi državni akt z njimi. Izročili so antanti in antanta njim
poverilne listine. Ta akt je trajal dve minuti in pol. Zdaj pa še smejo dalje čakati.
Sicer pa pišejo listi, da se dobro počutijo, ker dobijo veliko dobre hrane ter fino
staro vino, ki jim bojda dobro tekne.95

Če so se slovenski predstavniki v Parizu občasno pritoževali nad pokroviteljskim odnosom glavnih pogajalcev zmagovite koalicije, Avstrijci sploh niso imeli
možnosti sesti za isto mizo in ustno predstavljati stališč, ampak je uradna komunikacija potekala izključno pisno prek not.96 Nič kaj bolje se sicer takrat ni godilo njihovim nemškim kolegom pod vodstvom zunanjega ministra Ulricha von
Brockdorff-Rantzaua na predvečer podpisa Versajske pogodbe, ki so jih pod strogo stražo namestili v isti neudobni hotel, kjer so se Francozi pogajali z Bismarckom po izgubljeni vojni leta 1871.97 A to je bila za Avstrijce bolj slaba tolažba.
V inštrukciji, ki so jo člani avstrijske delegacije dobili pred odhodom v
Francijo, je bila poudarjena potreba po sklicevanju na samoodločbo in Wilsonova načela, kar naj bi bilo "samoumevno orožje" in "nujen rekvizit". Vendar so
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"Saint-Germain, im Sommer 1919". Die Briefe Franz Kleins aus der Zeit seiner Mitwirkung in der österreichischen Delegation. Mai–August 1919, ur. Fritz Fellner in Heidrun Maschl, str. 51 in 62–63 (dalje:
Klein, "Saint-Germain").
Slavič, Naše Prekmurje, str. 90–91. Da je francoski tisk avstrijske delegate opisoval kot vesele ljudi, ki
radi dobro jedo, je takrat ugotavljal tudi Klein, ki seveda nad podcenjujočimi članki ni bil navdušen.
Še zlasti, ker so si morali zaradi finančnih težav člani delegacije hrano in pijačo plačevati sami (Klein,
"Saint-Germain", str. 55 in 60).
Funder, Vom Gestern ins Heute, str. 611–612.
Neiberg, The Treaty, str. 72–73.
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bili člani delegacije hkrati opozorjeni, da te argumentacije ne smejo uporabljati
prepogosto in preveč energično, saj bi se lahko prehitro izrabila. Poleg tega naj
bi bila Antanta zmožna načela, ki jih je sama razglasila, razlagati drugače, kot bi
si to želeli v Avstriji. Glavni argument delegacije naj bi bil tako v obrambi pred
"nasprotnim imperializmom", ki da želi Avstrijo okrniti do te mere, da ne bi bila
sposobna samostojnega gospodarskega življenja, kar bi vodilo v nestabilnost
celotne Srednje Evrope. Kar zadeva razmejitev s sosednjimi državami, je bila
največja pozornost v inštrukciji posvečena usodi Južne Tirolske in sudetskih
Nemcev. Ostala ozemlja so imela nižjo prioriteto, izjema je bil samo Celovec, za
katerega je veljalo, da ga je treba obravnavati "kot prav tako veliko in pomembno vprašanje", kot je bila južnotirolska problematika. Pomembne so bile tudi
Jesenice, ker je Avstrija hotela obdržati lastništvo železnice vse do bodoče italijanske meje. Na ozemlju nekdanje Spodnje Štajerske je bila na prvem mestu
zahteva za Maribor in Radgono, vprašanje Ptuja in celotne dravske črte pa bi
bilo treba zastopati z "veliko odločnostjo". Tudi na Štajerskem bi bilo treba
nastopati v skladu s koroškim zgledom in poudarjati gospodarske argumente.
Nasprotnikom bi bilo treba jasno povedati, da se "s Ptujem odloča o Dunaju",
saj naj bi bil slednji odvisen od energije dravskih elektrarn. Brez spodnještajerske elektrike naj bi bil Dunaj gospodarsko nezmožen. Glede pripadnosti Maribora je inštrukcija jasno nakazovala, da je tudi v interesu Italije, če bi imela ta
neposredno železniško povezavo z Madžarsko. Italijane pa so Avstrijci klicali na
pomoč še glede kočevskega jezikovnega otoka, ki naj bi bil kanton pod italijanskim protektoratom.98
Iz inštrukcije, oblikovane za mirovno konferenco, je torej jasno, da so
Avstrijci kljub temu, da se pogajanj v Parizu niso smeli udeleževati, le imeli vsaj
enega močnega aduta v rokavu. To je bila italijanska delegacija pod vodstvom
Orlanda in Sonnina, ki Jugoslovanom ni delala preglavic zgolj pri jadranskem
vprašanju, ampak se je vmešavala tudi v druge mejne spore. Poleg Koroške je
veliko energije vlagala tudi v razmejitev na Štajerskem, ki je bila tako dobrodošla stranska fronta pri obrambi Londonskega pakta.

Problem razmejitve na Štajerskem na mirovni konferenci
Lambert Ehrlich, ki je bil poslan v Pariz, da svetuje glede koroškega vprašanja,
je kasneje ugotavljal, da "je bila situacija glede Štajerske povsem različna od one
glede Koroške". Če so bili Slovenci naseljeni na Koroškem v 150 kilometrov dolgem pasu ob Karavankah, so bili na južnem Štajerskem nastanjeni v precej šir-
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šem pasu, kar so deloma v svojih notah na konferenco priznavali celo Avstrijci.
Tudi sami so namreč menili, da je ozemlje južno od Pohorja in njegovih izrastkov do Drave izrazito slovensko, medtem ko so Slovenci trdili, da poteka meja
na črti Radl–Remšnik–Mura. Na Koroškem so za razliko od Štajerske Avstrijci
lahko argumentirali, da gre za geografsko celoto, katere južna naravna meja so
Karavanke. Medtem ko sta bila Celovec in Beljak očitni naravni gospodarsko-prometni središči za vse Korošce, je bilo za nekdanjo Spodnjo Štajersko prometno središče trikotnik Maribor–Pragersko–Ptuj.99 In nenazadnje: na nekdanjem Spodnjem Štajerskem je z bliskovitim zavzetjem Maribora takoj napravil
red Maister, nasprotno pa so na Koroškem nemški brambovci uspeli organizirati in potisniti maloštevilne slovenske vojake v defenzivo.
Meja med Avstrijo in Kraljevino SHS je prišla prvič pred svet deseterice 22.
februarja 1919, skupaj z drugimi jugoslovanskimi zahtevami. Predlog, da bi
celoten sklop jugoslovanske razmejitvene problematike obravnavala posebna komisija, so zablokirali Italijani. Kot pogoj za sodelovanje v njej so namreč
postavili zahtevo, da se iz njenega delokroga izvzame problematika, izvirajoča
iz Londonskega pakta. To omejitev je nato vseboval predlog britanskega zunanjega ministra Arthurja Balfourja, ameriški državni sekretar Robert Lansing
pa se je spomnil, da bi jugoslovanski dosje dodali kar komisiji, ki je imela za
nalogo razdelitev Banata. Vodenje skupne teritorialne komisije za romunske in
jugoslovanske zadeve, ki je začela zasedati 1. marca 1919, je prevzel francoski
diplomat André Tardieu.100 Kot pri vseh drugih ozemeljskih vprašanjih, ki so
bila predana omenjeni komisiji, so se tudi glede razmejitve na Štajerskem in
pripadnosti Prekmurja Francozi izkazali za največje podpornike Jugoslovanov.
Znanje francoščine je Žolgerju tako prišlo prav.101
99

Lambert Ehrlich, "Pariška mirovna konferenca in Slovenci 1919/20", Acta Ecclesiastica Sloveniae 24
(2004), str. 15–618, tu str. 132 (dalje: Ehrlich, "Pariška mirovna konferenca").
100
Grafenauer, "Slovenska Koroška", str. 328–329.
101
Francoskemu bralstvu je Slovence Žolger predstavil v razpravi, ki jo je objavil v pariški Revue
Yougoslave pod naslovom Les Slovènes. Zdi pa se, da je izvirnik, ki ga hranijo v Arhivu Republike
Slovenije (ARS), napisal v nemščini. Med drugim je zapisal: "Man weiss in der Fremde wenig von den
Slovenen, jenem Zweige der Südslaven, welcher am weitesten gegen Westen vorgeschoben ist. Und
doch ist das Schicksal der Slovenen im höchsten Sinne eine europäische Frage. Bismarck hat Triest
'die Spitze des deutschen Schwertes' genannt. Die Slovenen haben den deutschen Drang nach Süden
durch mehr als tausend Jahre aufgehalten und dem Schwerte die Spitze abgebrochen. Es besteht die
Gefahr, dass die Friedenskonferenz die Spitze wieder einsetzt. /…/ Wohl kaum irgendwo in der Welt
stellt sich die praktische Application der Wilsonschen Prinzipien ein so einfach zu lösendes Problem
der als an der Westgrenze des slovenischen Territoriums, wo es sich um die Abgrenzung gegenüber
dem italienische Gebiete Görzer Landes handelt. /…/ Aber welche Ironie des Schicksals! Gerade dort,
wo das Problem bloß mit dem Linela zu lösen ist und die beteiligten Völker selbst nichts anderes als
die reinliche Scheidung wünschen, wird die Application der Wilsonschen Prinzipien in Frage gestellt,
als ob es sich just darum handeln wollte, dort der Lüge ein historisches Denkmal zu setzen, wo die
hehre einfache Wahrheit in ihrer vollen Reinheit triumphieren sollte!" Prim. ARS, AS 1061, fond Ivana
Žolgerja, razprava Das Volk der Slovenen, maj 1919; Leonid Pitamic, "Univ. prof. dr. Ivanu Žolgerju v
spomin", Čas 19, zv. 5 (1924/25), str. 244–248, tu 247.
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Kot je znano, sta bila v Žolgerjevi ekipi največja poznavalca štajerskega in
prekmurskega vprašanja Slavič in Kovačič, ki sta takoj po ustanovitvi Narodnega sveta za Slovensko Štajersko septembra 1918 prevzela koordinacijo priprav
za reševanje problema razmejitve. Kovačič je prevzel referat za mejo na Štajerskem, Slavič pa za Prekmurje. Čeprav sta imela vsak svoj delokrog, je Kovačič s
tem, ko je na znanstveni podlagi utemeljeval slovenske zahteve na Štajerskem,
reševal tudi Prekmurje. Kot je ugotovil kronist njunega delovanja Bogo Teplý, je
bila namreč usoda Prekmurja močno odvisna od vprašanja izpolnitve avstrijskih zahtev glede štajerske razmejitve. Kovačič, ki je izhajal iz Veržeja blizu
Mure, je že v mladih letih obiskal sosednje Prekmurje. S sabo je takrat nosil list,
iztrgan iz Koledarja Mohorjeve družbe, na katerem je bil seznam njenih članov.
Podobno je njegov rojak Slavič, ki je bil vešč tudi madžarščine, že kot gimnazijec in bogoslovec večkrat potoval po Prekmurju, septembra 1918 še enkrat
obiskal celotno območje med Muro in Rabo, nato pa pripravil še referat o Prekmurju. Kovačič je medtem v kratkem času izdelal osnutek stališč za opredelitev
pripadnosti Maribora in razmejitve na Štajerskem, ki ga je nekoliko popravil
Maister, nato pa je bil izročen Žolgerju. Po prihodu v Pariz 7. februarja 1919 sta
se Kovačič in Slavič vključila v delo podsekcije za severno državno mejo, ki je
delovala v okviru etnografske sekcije pri jugoslovanski delegaciji. Podsekcijo je
sicer vodil etnolog Niko Županič, Kovačič je postal njegov namestnik, Slavič pa
tajnik. Sredi aprila 1919 je najprej Kovačič pripravil za tisk spomenico La Styrie,
nato pa še Slavič Le Prekmurje.102 Žolger se je v svojih diplomatskih nastopih
veliko opiral prav na njune tekste.103
Tudi na štajerskem odseku meje so kljub naštetim argumentom na pariški mirovni konferenci sprva stvari kazale Slovencem precej slabo. Italijani so
tukaj nastopali kot prostovoljni odvetniki Avstrijcev, čeprav so jim pred tem
brez vsakih pomislekov odtrgali Južno Tirolsko. Glavna italijanska fronta proti
Jugoslaviji je bila sicer na Primorskem, hkrati pa so spretno podpirali avstrijska
stališča glede jeseniškega trikotnika in razmejitve na Štajerskem. Vendarle je na
pomoč Slovencem priskočil francoski vodja teritorialne komisije Tardieu, ki je
prepričljivo zavračal avstrijske zahteve.104
18. februarja 1919 je jugoslovansko pooblaščeno delegacijo zaslišal vrhovni svet. Vesnić je govoril o srbskih, Trumbić hrvaških in Žolger o slovenskih
mejah. Po Slavičevem pričevanju se je Žolger menda dobro odrezal: "Žolger
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je bil zadovoljen, da je mogel vse povedati; govoril je prosto, ni bral. Vrhovni
svet, zlasti Clemenceau ga je pazljivo poslušal."105 V arhivih se je sicer ohranil
tozadevni Žolgerjev ekspoze, a ni znano, v kolikšni meri se je nanj nato tudi
opiral. V njem je poudaril, da Slovenci želijo upoštevanje etničnih kriterijev. Po
njegovem mnenju naj ne bi zahtevali vrnitve ozemelj, ki so bila germanizirana
v davni preteklosti, ampak zgolj tista, ki so bila izpostavljena "nasilni denacionalizaciji" v novejšem času.106 4. marca je Žolger Tardieuju izročil memorandum
glede razmejitve med Kraljevino SHS in Nemško Avstrijo, v katerem je opozoril
na poseben položaj "južne Štajerske". Tam so bili Nemci v izraziti manjšini, saj
so celo po staroavstrijskih statistikah dosegali manj kot 18 %. V memorandumu
je bilo opozorjeno, da Nemci na južnem Štajerskem tvorijo zgolj posamezne
enklave.107
Toda tri dni kasneje je po zaslugi Italijanov prišla v obtok zamisel, da bi razmejitev potekala po Dravi. Severno od nje pa naj bi bili Slovenci prisotni zgolj
kot nekakšni débris, torej "ostanki" oz. "odpadki" slovenskega porekla, "ki se
kakor cigani vlečejo od kraja do kraja". Po mnenju zagovornikov te teze, bi bilo
zato za njih bolje, da pridejo pod vpliv nemško-madžarske kulturne sfere.108
Slovenski predstavniki v Parizu so postali zaskrbljeni in 8. marca so se zbrali pri Žolgerju. Ta je uvodoma predstavil argumentacijo "za rešitev krajev na
levem bregu Drave", daljši referat o tem pa je prebral tudi Kovačič. V drugem
delu razprave se jim je pridružil tudi Vošnjak, ki je sporočil Žolgerju, da ga bo
sprejel britanski delegat. Slednji je tudi dejal, "da pridno študirajo memoare, ki
jih je pred tremi dnevi predložil Žolger". Po Britančevem mnenju naj ne bi imeli
razloga "dvomiti o njihovi resničnosti". To sporočilo je povzročilo v delegaciji
boljše razpoloženje.109
Žolger je s pomočjo Kovačiča in Brezigarja izdelal nov memorandum,
nakar je teritorialna komisija stališče korigirala v prid Kraljevini SHS.110 Očitno
pa so se njihovemu dalmatinskemu kolegu Smodlaki tudi glede tega vprašanja
Slovenci zdeli preveč zahtevni. 25. marca 1919 mu je Žolger na seji delegacije
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Slavič, Naše Prekmurje, str. 204.
"Nous ne revendiquons pas les regions qui ont été germanisées dans une époque eloigné, mais celles
qui ne furent germanisées qu'aux temps récents. Nous revendiquions ces régions parce qu'elles étaient,
hier encore, notre bien national, parce que ce bien nous a été arraché par une politique de dénationalisation violente, illégale et immorale et parce que, à notre avis, la délimitation ne doit étre équivaloir
à une récompense et à sanction de cette politique. Enfin, nos revendications se basent sur des intérêts
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dominer un jour dans l'Adriatique." (ARS, AS 1061, fond Ivana Žolgerja, Žolgerjev ekspoze pred svetom deseterice, 18. februar 1919).
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očital, da napačno navaja kot etnografsko mejo "našega naroda" dolino Drave,
kar pa je v škodo jugoslovanskim pogajalskim stališčem.111
Še sredi aprila 1919 je Slavič pošiljal v Ljubljano glede severne meje optimistična poročila. Mariborska Straža je tako navedla njegovo izjavo, da so Slovenci dosegli vse, kar so zahtevali, med drugim tudi Monošter, Radgono, Maribor
in Celovec.112 Toda realnost v režiji velesil je bila drugačna. Medtem ko so Wilson in njegovi pripravljali teren za plebiscit na Koroškem, so Italijani podprli
avstrijsko zahtevo za referendum glede razmejitve na Štajerskem.113 11. maja
1919 je francoski diplomat Pierre de Lanux zaupal Žolgerju, da je teritorialna
komisija pripravila predlog za razpis plebiscita za Celovški bazen.114 Ko je nato
12. maja 1919 vrhovni svet pretresal poročilo Tardieujeve teritorialne komisije,
je Sonnino predlagal, naj se ob koroškem organizira tudi plebiscit za Maribor.
Toda italijanski predlog so zavrnili Wilson, Balfour in Tardieu.115 Italijanska zahteva je bila torej zavrnjena, toda ameriški geografski ekspert Douglas W. Johnson je dal Slovencem vedeti, naj se ne veselijo preveč. Kot je dejal v pogovoru z
Žolgerjem, naj bi bil Maribor zgolj kompenzacija za izgubo Prekmurja in večine
Koroške. Podobno so razmišljali tudi Francozi, ki se jim je zdel Maribor za Slovence pomembnejši od Celovca.116
Kovačič je v tistem času v pismu Karlu Verstovšku slikovito opisal težave,
s katerimi se spopadajo Slovenci na konferenci: "Sploh je cela procedura pri
mirovni konferenci škandal prve vrste. O naši usodi sklepajo brez nas ljudje,
ki ne poznajo naših razmer prav nič."117 Nervoza v jugoslovanski delegaciji je
naraščala tudi zato, ker se je bližal podpis sporazuma z Avstrijo, ki so ga nekateri njeni člani poskušali izkoristiti za zadnji poskus, da se vsaj del slovenskega
etničnega ozemlja na Koroškem preda Kraljevini SHS brez plebiscita. Pašić in
Vesnić sta takoj zaprosila za avdienco pri Wilsonu in Lloydu Georgeu, a sta kljub
ponovnemu zaprosilu 14. maja 1919 ostala pred zaprtimi vrati. Vesnić, Žolger in
Rybář so nato poslali Wilsonu pisne intervencije, od katerih je najbolj dramatično zvenel Žolgerjev memorandum, ki je zelo pesimistično ocenjeval dotedanji
potek pogajanj na konferenci. V njem je bilo ugotovljeno, da Slovencem grozi
tako odvzem Primorja, kakor tudi razkosanje treh provinc v zaledju. Tako naj
bi poleg Prekmurja, ki so ga velesile začasno izvzele iz pogajanj, Slovenci ostali
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brez jeseniškega trikotnika na Gorenjskem, ki naj bi bil ob velikem gospodarskem pomenu tudi najlepši del slovenskega etničnega ozemlja, in svoje "zgodovinske domovine" Koroške. Še zlasti je obžaloval izgubo Beljaka zaradi njegovega velikega pomena v trgovskem prometu. Žolger je poudaril, da Wilsonova
načela doslej niso bila upoštevana niti v enem od naštetih primerov: v primeru
Primorja je odločilen tajni pakt, v primeru Gorenjske in Koroške so prevladali gospodarski razlogi, v primeru Prekmurja pa so bili spregledani geografski
kriteriji. Skupno bi tako izven Kraljevine SHS ostalo 540.000 Slovencev oz. 40
% celotne slovenske populacije. Žolger je opozoril na krivičnost odločitve, po
kateri je bil na Koroškem plebiscit odobren, v Primorju pa ne. Poudaril je, da
jugoslovanska stran ne more sprejeti prvega, ne da bi bil izveden tudi drugi.118
18. maja 1919 je Clemenceau sprejel Pašića, Trumbića, Vesnića in Žolgerja. Tardieu je naslednji dan sporočil, da lahko Jugoslovani precizirajo stališče
pred njegovo komisijo 20. maja. Slovenski del zahtev je predstavil Žolger, ki je
poudaril, da Kraljevina SHS odstopa od prvotnega predloga in je pripravljena
v zameno za odpoved plebiscitu sprejeti tudi kompromis Drava–Vrbsko jezero–Glina–Krka.119 Tudi glede Štajerske je bila jugoslovanska stran pripravljena
nekoliko popustiti in se odpovedati delu ozemlja okrog Lučan in Špilja.120 Člani
avstrijske delegacije so bili glede koroške problematike takrat že precej optimistični, manj pa so verjeli v zmago pri morebitnem plebiscitu na Štajerskem.
Klein je v pismu iz Pariza 20. maja ugotavljal, da bi tam plebiscitno območje
obsegalo tudi ozemlja "z izrazito slovenskim značajem". Čeprav so Avstrijci v
Parizu imeli zagotovila, da so povsod občine, ki bi ob referendumu izkazale pripadnost "nemški Štajerski", pa Klein o njihovi zanesljivosti ni bil povsem prepričan. Sicer je še vedno menil, da so jugoslovanske zahteve pretirane, a je upal
na možnost kompromisa.121
29. maja 1919 so bili pred svet deseterice sklicani predstavniki malih sil, da
precizirajo svoja stališča glede podpisa sporazuma z Avstrijo. Žolger je sicer za
to priložnost sestavil posebno noto, v kateri je protestiral proti temu, da bi se
Slovenci v primeru negativnega izida plebiscita na Koroškem morali odpovedati deželi, ki je njihova zibelka in kjer se nahaja v večini. Obravnavo slovenskih zahtev je označil za krivično in se zavzel za kompromis v obliki "zelene
črte", kot je bila predstavljena teritorialni komisiji 20. maja 1919. Omenjena
nota sicer svetu deseterice nato ni bila predana.122 Vseeno je Tardieu ugotovil,
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da bosta Maribor in Radgona pripadla Kraljevini SHS. Glede Radgone formulacija ni bila povsem jasna, zato je Trumbić to vprašanje ponovno sprožil, a so bila
zagotovila Tardieuja v smislu jugoslovanskih zahtev.123
Za predstavnike glavnih velesil so Jugoslovani 31. maja 1919 pripravili novo
izjavo. Njen avtor je bil Žolger, prebral pa jo je Trumbić. Glavnina besedila je bila
namenjena Koroški. Jugoslovani so izpostavili slutnjo, da obstaja tendenca za
izločitev Koroške iz Kraljevine SHS. O tem naj bi pričalo dejstvo, da velesile niso
bile pripravljene podpreti nobenega od njihovih predlogov, pa čeprav je tudi
zadnje avstrijsko štetje pred vojno na Koroškem potrdilo prisotnost 100.000
Slovencev. Dvojna krivica – ob koroškem vprašanju je bilo pri tem mišljeno
tudi stališče "velikih pet" glede Primorja – naj bi slovensko dušo tako prizadela, da si ne bo nikoli opomogla. Koroška naj bi postala središče iredentizma,
ki bo onemogočalo prijateljske stike med avstrijsko in jugoslovansko državo.
Prav tako je bilo opozorjeno, da je potrebno jasno definirati razmejitev glede
Štajerske in Prekmurja. To izjavo so delegati Kraljevine SHS označili kot "zadnji
apel velesilam".124
Wilson je v svoji odločitvi za koroški plebiscit ostal neomajen tudi po obisku posebne slovenske deputacije pod vodstvom predsednika Deželne vlade za
Slovenijo Janka Brejca, ki je v ta namen v začetku junija 1919 prišla iz Ljubljane
prosit predsednika milosti. Žolger in Rybář sta deputacijo očitno dojemala kot
nezaupnico svojemu delu in njenega prihoda nista odobravala.125 Žolger je člane
deputacije vseeno sprejel zelo korektno, kar je menil tudi njen najuglednejši
član, knezoškof Anton Bonaventura Jeglič. V svoj dnevnik je o Žolgerju zapisal,
da "obvlada vsa vprašanja, je izredno marljiv, razumen in previden".126 Avdienca pri Wilsonu je bila čustvena, a neuspešna. Wilson je na naslednjem sestanku sveta četverice sicer svojim kolegom priznal, da so ga ganile besede članov
deputacije, da Slovence zmagovite sile osvobajajo, a jih hkrati režejo na kose.127
Wilson je Pariz zapustil takoj po podpisu mirovne pogodbe z Nemčijo, kar pa
je še dodatno oslabilo slovenski položaj. To izhaja tudi iz pisma, ki ga je primorskemu rojaku Josipu Vilfanu po Wilsonovem odhodu s konference poslal Rybář:
"Sedaj se šele prav vidi, kaj je pomenjal Wilson na konferenci. Žalibog, bil je osamljen, a sedaj je skoraj brez moči. Drugi zastopniki velikih držav so nasilnejši.
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Pravica je le fraza, ali pravzaprav, blasfemija v njihovih umazanih ustih."128
Po avstrijskem mnenju naj bi bilo na Štajerskem težko potegniti jasno
etnografsko mejo, saj naj bi se med izrazito nemškim in slovenskim ozemljem
nahajal širok pas prebivalstva, "ki je mešano po plemenu in po jeziku, ki pa
kljub temu predstavlja enotni tip Štajerca, ki ima iste šege in navade". Mesta na
južnem Štajerskem naj bi po drugi strani imela jasen nemški značaj, pri čemer
so Avstrijci opozarjali, da je Maribor s 35.000 Nemci "zgodovinski boulevard
nemške civilizacije". V prid plebiscitu naj bi govorili tudi ekonomski vidiki, saj
Dravska dolina in Ptujsko polje prodajata svoje poljedelske proizvode na sever.
Avstrijci so opozarjali tudi na pomen dravskih elektrarn, od katerih naj bi bil
Dunaj celo življenjsko odvisen. Prav tako so opozarjali na potrebo, da proge
Maribor – Beljak ne bi smela prekiniti državna meja, sicer naj bi se bojda "zrušil
ves prometni sistem Avstrije". Onemogočena bi bila namreč neposredna zveza
z Italijo in morjem, brez službe pa bi ostalo 4000 uslužbencev Južne železnice,
ki bi se z družinami morali izseliti.129
2. junija 1919 je avstrijska delegacija v senžermenskem gradu prejela osnutek mirovne pogodbe. Kratki in za Avstrijce nedvomno poniževalni ceremoniji, ki jo je vodil Clemenceau, so prisostvovali med drugim trije delegati Kraljevine SHS, poleg Pašića in Trumbića tudi Žolger. Sedeli so blizu trinajsterice
avstrijskih delegatov, ki jim je Clemenceau sporočil, da o osnutku ne bo ustnih
razprav, nanj pa se pričakuje pisni odgovor v petnajstih dneh. Renner je po
prejemu zajetnega, tristo strani dolgega besedila pogodbe imel kratek govor,
katerega glavna poanta je bila, da nova republika nima opraviti nič z vladami
propadle monarhije, zato upa, da se ji bo upoštevala pravica do samoodločbe.
Po Slavičevem pričevanju je bilo vse končano v eni uri, Avstrijci pa so dvorano
morali zapustiti po drugem stopnišču kot ostali udeleženci slovesnosti.130
Ko so določbe mirovne pogodbe prišle v javnost, je v Avstriji zavladalo veliko ogorčenje. V prvi vrsti je bila to posledica bližajoče se izgube Južne Tirolske
in sudetskih Nemcev. Sledila je pisna korespondenca med Avstrijci in velesilami, ustni pogovori pa so ostali še naprej rezervirani zgolj za predstavnike "velikih štirih".131 Tudi Klein ni skrival nezadovoljstva nad odločitvami, ko so bila
"cvetoča mesta s čisto nemškim značajem" zgolj zato, ker so bila v bližini tujega
jezikovnega območja, temu enostavno priključena. V mislih je imel pri tem tudi
Maribor:
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Zahodne sile so šest mesecev enostransko, ob nasvetih naših plena željnih
sosedov, tem enostavno predložile bel list papirja. Starejša mednarodnopravna
načela, da recimo mejna reka pripada sosedoma do sredine toka, da se mesta ne
sme ločiti od njegovih vrtov, vasi od njenih polj, so ostala neupoštevana. Ceste,
ki so imele smisel samo, če so bile upravljane enotno, so bile pretrgane. /…/ Zdaj
razumemo, zakaj se nemško-avstrijsko delegacijo zadržuje v takšni klavzuri in
zakaj se naši sosedi tako množično zgrinjajo okoli državnikov in tiska Antante.132

Končni tekst mirovne pogodbe je bil Avstrijcem predan 20. julija 1919. Kot
je zapisal v svojih spominih dolgoletni urednik časnika Reichspost Friedrich
Funder, je potekala predaja brez vsakega protokola, kot da bi šlo za izdajo računa. Dodano je bilo zgolj pismo Clemenceauja, v katerem je bil določen kratek
rok za odgovore. Državni sekretar Bauer je ob zavedanju nemoči spremeniti
ključne odločitve velesil 25. julija 1919 odstopil, zunanje zadeve pa je prevzel
kancler Renner.133 Po Kleinovem mnenju so velesile preveč popustile Čehom in
Slovencem, kot da bi ti nad svojimi sosedi izbojevali na bojnem polju največjo
zmago. Pritoževal se je, da so se velesile odločale na podlagi številnih brošur,
ki naj bi bile težko združljive z dejanskimi etnografskimi razmerami, nasprotno pa Avstrijcev sploh niso hotele poslušati. Izrazil je skrb nad "nezadovoljeno
napadalnostjo" dveh od treh delov jugoslovanske države: "Slovenci prodirajo
geografsko, Srbi pa vodijo proti nam gospodarsko uničevalno politiko."134 Vsaj
nekateri člani avstrijske delegacije so bili torej prepričani, da imajo številne študije, ki so jih vztrajno tiskali Žolger in kolegi, vendarle precejšen učinek na konferenčne odločitve.
Avstrijska delegacija je bila sicer zadovoljna z odločitvijo glede plebiscita za Koroško, a ga je še naprej zahtevala tudi za del Podravja z Mariborom in
Mursko kotlino z Radgono.135 6. avgusta 1919 je zato naslovila na konferenco
tudi formalen predlog, pri čemer je vlekla vzporednice s koroškimi razmerami. Podobno kot je bil Celovec gospodarsko središče za južno Koroško, naj bi
bil tudi Gradec za južno Štajersko.136 Delegacija Kraljevine SHS je 11. avgusta
1919 zavrnila avstrijski predlog, toda ob tem se je morala soočiti z odločno italijansko podporo Avstrijcem.137 Ponovno so prišla do izraza italijanska dvojna
merila: na Primorskem se zaradi Londonskega pakta o referendumu ni smelo
niti pogovarjati, na Štajerskem pa so ga Italijani celo zahtevali. Novi italijanski

132

Klein, "Saint-Germain", str. 113.
Funder, Vom Gestern ins Heute, str. 615.
134
Klein, "Saint-Germain", str. 114 in 134–135.
135
Erjavec, Slovenci, str. 19.
136
Ehrlich, "Pariška mirovna konferenca", str. 138.
137
Erjavec, Slovenci, str. 19.
133

518

S tudia
H istorica
S lovenica

zunanji minister Tomasso Tittoni se je očitno želel izkazati kot prijatelj države,
ki ji je Italija brez predsodkov odtrgala nesporno etnično nemško ozemlje na
Tirolskem, ni pa imel problemov mešetariti z ozemljem, kjer je večina argumentov govorila v slovensko korist.138
Vrhovni svet se je 25. avgusta 1919 na Tittonijevo prigovarjanje odločil, da
prisluhne avstrijsko-italijanski zahtevi za plebiscit.139 Odločitev je bila 26. avgusta obravnavana na seji jugoslovanske delegacije, ki je sklenila, da se je treba
takoj odzvati "najbolj energično pisno in z osebno intervencijo". Žolger je prebral memorandum, ki ga je pripravil na to temo.140
Žolger je po Slavičevem pričevanju odšel k Tardieuju "na usodni posvet".
Tardieu je sicer slovenskemu delegatu dejal, da bo storil vse za preklic odločitve
o plebiscitu. Toda zaradi italijanskih stališč je bilo treba skovati tudi rezervni
načrt. Žolger je predsedniku komisije predlagal, naj se v tem primeru plebiscitno ozemlje razširi močno proti jugu. Tako bi obsegalo celotno mariborsko
glavarstvo, ptujsko na levem bregu Drave in ljutomersko do splošno priznane
meje z Radgono. Žolger je širitev utemeljeval z argumentom, da bi sicer prišlo do razkosanja Dravske doline in Slovenskih goric, saj tvorijo geografsko,
etnografsko in gospodarsko enoto s središčem v Mariboru. Tardieu je z Žolgerjevo argumentacijo uspešno prepričal člane svoje komisije, da v poročilu
vrhovnemu svetu nastopijo za opustitev plebiscita, ali pa za razširitev njegovega ozemlja. Na seji vrhovnega sveta so jugoslovansko stališče podprli Francozi
in Britanci, temu pa so zopet nasprotovali Italijani in deloma tudi Američani.
Tittoni je ostro nastopil proti Tardieuju in ga podučil, da teritorialna komisija
kot podrejen organ ne sme posegati v sklepe vrhovnega sveta. A v bran rojaka
se je v svojem značilnem tonu postavil "tiger" Clemenceau, češ da teritorialna
komisija ni noben redakcijski organ, ampak strokovno telo, katerega mnenja
so vedno tehtna. Po ostri debati in "burnih prizorih" so bili pogovori prekinjeni.
Med pavzo pa si je Tittoni privoščil veliko kršitev konferenčnih pravil: navezal
je namreč neposreden stik z Rennerjem. A ta se za širitev plebiscitnega ozemlja
ni navdušil, saj je menil, da bi bil rezultat za Avstrijce v tem primeru slab. Italijani so nato še isti večer umaknili svoj predlog.141 Nedvomno zmago Žolgerjevih
argumentov je na omenjeni seji vrhovnega sveta pokvarila samo pripomba britanskega zunanjega ministra Balfourja, naj se Avstriji vendarle nekaj malega da.
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S tem v zvezi je med avstrijskimi člani delegacije prišlo do nesoglasij. Tirolci so namreč Kleinu očitali,
da se je bil v zameno za italijansko podporo "anšlusu" pripravljen odreči Južne Tirolske (Klein, "SaintGermain", str. 141 in 204).
139
Wutte, Kärntens Freiheitskampf, str. 317.
140
Krizman in Hrabak, Zapisnici, str. 178.
141
Slavič, Naše Prekmurje, str. 53 in 208; Suppan, Österreich, str. 591–596.
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In ta "malenkost" je bila Radgona.142
Žolger je v članku, ki ga je objavil v Slovenskem narodu slabi dve leti po usodnih pariških dogodkih, javno potrdil, kako veliko podporo so jugoslovanskim
zahtevam glede Štajerske nudili Francozi. V članku, ki je nastal kot reakcija na
anonimnega avtorja, ki je v panslovanski in rusofilski zanesenosti kritiziral Tardieujevo vlogo v Parizu, se je odločno postavil v bran Francozov. Med drugim
je Žolger zapisal: "Štajersko pa, ki je, kakor znano, tik pred podpisom pogodbe
prišla v najhujšo nevarnost, sta nam dobesedno rešila Clemenceau in Tardieu."
Po Žolgerjevem mnenju bi brez pomoči francoskih delegatov in izvedencev
"sedaj v Mariboru ne vihrala naša zastava". Prepričan je bil namreč, da bi v primeru uveljavitve Tittonijevega predloga za štajerski plebiscit Slovenci izgubili Dravsko dolino z Mariborom in Pohorjem, zahodni del Slovenskih goric in
Apaško kotlino.143
Senžermenska pogodba z Avstrijo je bila podpisana 10. septembra 1919.
Jugoslovanska delegacija sprva pri tem ni želela sodelovati. Žolger je spričo
odločitve o koroškem plebiscitu izjavil, da zaradi "ozemeljskih žrtev" kot Slovenec ne more prispevati svojega podpisa pod Senžermensko pogodbo. A izkazalo
se je, da niso bili problem zgolj Žolgerjevi pomisleki. Veliko oviro pri podpisu je
namreč za Srbe pomenila tudi zahteva velesil, da se mora Kraljevina SHS zavezati k spoštovanju manjšinskih pravic, kar je skrbelo zlasti Srbe, ki so v tem videli
možnosti za vmešavanje v njihovo politiko na območju osvojitev iz balkanskih
vojn, v Makedoniji in na Kosovu. Beograjska vlada je zato delegaciji naložila, da
mora doseči izvzetje manjšinskega člena, sicer pa da pogodbe z Avstrijo ne sme
podpisati. Pri tem vprašanju se je razklala tudi delegacija, kar je prišlo zlasti do
izraza na njeni seji 9. septembra. Žolger, Rybář in Smodlaka so sedaj menili, da je
pogodbo treba podpisati, Pašić, Trumbić, Vesnić in Bošković pa so bili proti.144
Jugoslovanski delegati tako naslednji dan niso dali svojih podpisov na slovesnosti, na kateri je bil sklenjen mir z Avstrijo.
Toda zaradi pritiska zaveznikov, zlasti ker ni želela otežiti položaja glede
jadranskega vprašanja, je beograjska vlada po treh mesecih le sklenila, da
142

Ivan Švegel je Balfourjevo uslugo Avstrijcem v spominih slikovito postavil v širši kontekst: "Tu so bili
vmes močnejši, zgodovinski faktorji, proti katerim bi se bil mogel uveljaviti edini Wilson, ne samo
v slovensko-italijanskem vprašanju, marveč v dveh ducatih drugih, če zdravje ne bi ga bilo pustilo
na cedilu, če bi bil imel manj, ali dobro obveščenih svetovalcev, in precej naivni, v evropskih zadevah neizkušeni Amerikanci ne bi bili – kakor zopet vidimo po drugi svetovni vojni – postali žrtve
evropskih državnikov, posebno imenitnega Clemenceaua in zvitega Lloyd-Georga, ki se je hvalil, da
še nikdar v svojem življenju ni slišal imena mesta Tešin (Teschen) in da ne zna razlikovati Bukreš od
Budimpešte; ali njegovega zunanjega ministra Arthura Balfoura, ki je mirno spal, ali delal, kakor da spi,
ko se je razpravljalo o naših mejah – da bi takim našim ljudem, kateri nimajo prakse ali se dajo blufati,
natvezal angleško pretežnost – potem se kakor slučajno prebudil in rekel: 'Pa dajmo Radkersburg
Avstrijcem'; in tako se je tudi zgodilo." (Rahten, Med Kakanijo in Wilsonio, str. 145).
143
Ivan Žolger, "Quo vadimus?", Slovenski narod, 2. 6. 1921, št. 121, str. 1.
144
Krizman in Hrabak, Zapisnici, str. 117 in 183.

520

S tudia
H istorica
S lovenica

pogodbo podpiše tudi jugoslovanska delegacija. 5. decembra 1919 so obotavljaje se svoje podpise končno prispevali tudi Pašić, Trumbić in Žolger.145 A niso
bili slabe volje samo v Beogradu in Ljubljani, tudi na Dunaju je bilo zaznati veliko razočaranje. Tik pred podpisom pogodbe je Renner v avstrijskem parlamentu izjavil: "To, kar nam bo naloženo, je nezaslišano. Kljub vsem prizadevanjem
bo moral naš ubogi narod nositi breme, ki presega vsa pričakovanja."146
Takšno izjavo bi glede na bližajočo se koroško tragedijo mirno lahko pripisali tudi kakšnemu slovenskemu državniku. Kljub relativno uspešnemu izkupičku pri štajerski razmejitvi je bil splošni vtis slab. A vsaj po Slavičevem mnenju
so imeli Slovenci vseeno tudi nekaj razlogov za slavje: "Pri vsem delu za slovenske meje se mi zdi največji diplomatski uspeh ta izpodbitev štajerskega plebiscita." Tardieu in Žolger bi si tako naj tudi zaslužila, da jima v Mariboru postavijo
spomenik, Mariborčani pa bi se ju lahko spominjali ob obletnicah Senžermenske pogodbe.147 Danes se ob omenjenih obletnicah sicer spominjamo zlasti Maistrove odločnosti. Vendar je dejstvo, da pripadnost Maribora Kraljevini SHS vse
do konca avgusta 1919 ni bila nekaj samoumevnega. Italijanska zahteva s štajerskim plebiscitom je bila skoraj do predvečera podpisa Senžermenske pogodbe realna grožnja, ki pa se ji je Žolger z izdatno francosko podporo uspešno
postavil po robu.

Obliž na pariške rane: Prekmurje
Zmagovite države so imele na pariški mirovni konferenci seveda svoje ambicije, pri čemer jih ozemeljsko razkosanje slovenstva ni posebej skrbelo. To se
je pokazalo tudi na primeru Prekmurja oz. "Slovenske krajine".148 Tu niti vztrajnost niti predanost delu, značilni za slovenska delegata in izvedence, nista bila
dovolj. Verjetno pa je Žolgerju v prekmurskem primeru vendarle prišlo prav
tudi njegovo znanje madžarščine. Menda se jo je med pisanjem študije o avstro-
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Erjavec, Slovenci, str. 20; Djokić, Pašić, str. 132–134.
Funder, Vom Gestern ins Heute, str. 616.
147
Slavič, Naše Prekmurje, str. 217. Danes v Mariboru na glavnega slovenskega delegata spominja zgolj
ulica, pa še ta je napačno poimenovana kot "Žolgarjeva". Žolger je svojo mariborsko ulico sicer dobil
13. maja 1938, ko so združili Poljsko in Danjkovo ulico. Nemci so jo med vojno preimenovali v "Narvik
Strasse", maja 1945 pa je spet dobila svoje staro ime. Prim. Anton Vončina, "Imena ulic v Mariboru",
Kronika 6, št. 1 (1958), str. 21–35, tu str. 27. V Vončinovem popisu, na katerem temelji citirana razprava in ga hrani Domoznanski oddelek Univerzitetne knjižnice Maribor, je še zapisana "Žolgerjeva
ulica". Zahvaljujem se Vlasti Stavbar za pomoč pri iskanju gradiv o Žolgerju.
148
Prim. Stanislav Raščan, Vloga slovenske diplomacije in prizadevanja prvih slovenskih diplomatov pri
urejanju državnih meja v Prekmurju po prvi svetovni vojni, https://www.cep.si/research/perspectives/
file:///C:/Users/ANDREJ~1/AppData/Local/Temp/Perspectives_Rascan_16.5-1.pdf; pridobljeno: 14.
9. 2018.
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-ogrskem dualizmu toliko priučil, "da je lahko čital najtežje arhivske listine, jih
presojal in pojasnjeval".149
Glede Prekmurja je bil sicer razvoj dogodkov bolj naklonjen jugoslovanski
delegaciji, čeprav so tudi tam igro kvarili italijanski predstavniki, ki so v tem primeru nastopali kot nekakšni madžarski odvetniki. Madžarsko mirovno delegacijo, ki je podobno kot avstrijska in nemška v Pariz prišla že v pozni fazi pogajanj zgolj poslušat mirovne pogoje velesil, je vodil stari in ugledni parlamentarec Albert grof Apponyi. Glede Prekmurja pa mu je največ svetoval Aleksander
Mikola, ki je utemeljeval razloge za obstanek pokrajine znotraj madžarskih
meja. Mikola, ki je deloval kot licejski profesor v Budimpešti, je bil sicer sin slovenskih staršev iz Prekmurja. Podobno kot je avstrijski konferenčni izvedenec
Wutte v koroških Slovencih videl zlasti "vindišarje", je Mikola dokazoval, da so
Prekmurci pravzaprav "Vendi".150 No, Slavič je njegove teze spretno zavračal in
s protiargumenti zalagal Žolgerja.
Kljub večinski načelni podpori jugoslovanski priključitvi Prekmurja so velesile dolgo časa odlašale z odločitvijo.151 Še na seji sveta deseterice 12. maja 1919,
ki je sprejemala odločitve o Koroški in Štajerski, soglasja glede Prekmurja ni
bilo mogoče doseči. Poleg italijanskega nasprotovanja jugoslovanskim zahtevam je bila problem predvsem ogrska statistika, iz katere ni bilo možno oceniti,
koliko je tam Slovencev, saj so Madžari Slovence pri zadnjem uradnem štetju
leta 1910 uvrstili pod "druge narodnosti". Položaj je deloma pomagal razrešiti
Slavič z natančno izdelano etnografsko karto, vključno s statističnimi podatki
ljudskega štetja za leti 1890 in 1910. Vsaj po tistih iz leta 1890, ko so Madžari
zadnjič še upoštevali Slovence kot posebno kategorijo, je bilo možno sklepati o
njihovem številu.152 Po Žolgerjevem pričevanju so tudi v prekmurskem primeru
jugoslovanske zahteve najbolj vztrajno podpirali Francozi. Šele ob njihovi podpori je bilo mogoče najprej prepričati Američane, ki so sprva vztrajali na Muri
kot mejni reki, nato pa še Britance in Japonce.153
Ključnega pomena v razpravi o Prekmurju je bil Žolgerjev nastop 20. maja
1919 pred Tardieujevo komisijo.154 Žolger je glede naziva Prekmurje najprej
poudaril, da mu Madžari sami pravijo "Totsag, to se pravi dežela Slovanov".
Poudaril je, da "Mura ni meja, ker menja vedno svoj tok, nadalje imajo Štajerci in Prekmurci posestva tu in tam". Po Žolgerjevem mnenju bi bilo potrebno
izvesti njeno regulacijo, kar pa naj bi bilo možno samo, če bosta oba bregova
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"Čeh o dr. Ivanu Žolgerju", Slovenec, 5. 6. 1925, št. 124, str. 2.
Slavič, Naše Prekmurje, str. 217–225.
151
Teplý, Fran Kovačič in Matija Slavič, str. 328–330.
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Slavič, Naše Prekmurje, str. 56 in 205.
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Ivan Žolger, "Quo vadimus?", Slovenski narod, 2. 6. 1921, št. 121, str. 1.
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Kovačič, Slovenska Štajerska in Prekmurje, str. 408–409; Teplý, Fran Kovačič in Matija Slavič, str. 318.
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Žolgerjeva pariška razglednica, poslana 18. julija 1919 dr. Pavlu Turnerju (PAM, fond Pavel Turner, AŠ 8)

v isti državi. V prid jugoslovanskim zahtevam naj bi govorili tako državna kot
tudi cerkvena statistika. Po statističnih ocenah, ki jih je predstavil, naj bi tam
živelo 72.000 Slovencev, 33.000 Madžarov in 10.000 Nemcev. Še bolj Slovencem naklonjena naj bi bila cerkvena statistika: 89.000 Slovencev naj bi živelo
ob 19.000 Madžarih in 7.000 Nemcih. Naštel je tudi zgodovinske razloge, saj
naj bi tu "tekla zibelka cerkveni književnosti in st[a]ro-slovanski literaturi".
Omenil pa je tudi sv. Cirila in Metoda, ki da "sta za časa Kocelja in Pribine tu
pridigovala". Tako so Prekmurci "ostali v književni zajemnosti z ostalimi Slovenci". Tudi v gospodarskem smislu naj bi Prekmurci gravitirali na Štajersko,
pripadnost Madžarski pa naj bi bila tako "samo ovira gospodarskega razvoja".
Po Žolgerjevih trditvah so si Madžari celo prizadevali, da so ostale prometne
povezave s Štajersko slabe, o čemer priča tudi nedokončana železnica Radgona–Muraszombat. Kljub temu je izvažalo prebivalstvo Prekmurja, ki je v veliki
večini kmečko, kar 40 % živine in živeža v Radgono in Ljutomer. Po Žolgerjevih
navedbah je prekmursko prebivalstvo ob prevratu večkrat izrazilo željo, da pripade Jugoslaviji, tudi sklicujoč se na Wilsonova načela. Dejstvo, da so Madžari
takrat sami ponujali Prekmurju avtonomni status, pa je Žolger razlagal kot priznanje enotnosti ozemlja. Na koncu je Žolger še pripomnil, da "ni razumljivo,
zakaj bi Slovenci izgubili 100.000 ljudij na prid mažarskim boljševikom". Izrazil
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je bojazen, ker "grozi Slovencem razdelitev med 4 države".155
Žolger je bil po Slavičevem pričevanju z nastopom pred komisijo zadovoljen: "Rekel je, da je bil izvrstno pripravljen in da so ga poslušali z velikim
zanimanjem po predloženih kartah." Vrhovni svet je 9. julija 1919 dokončno
odločil usodo Prekmurja. Pri tem se je večinoma opiral na Johnsonov predlog,
podan v teritorialni komisiji, da naj spada ozemlje od Mure do razvodnice med
Muro in Rabo k Jugoslaviji. Sicer je 1. avgusta vrhovni svet o tem na jugoslovansko zahtevo sklepal še enkrat, da bi tudi porabske Slovence vendarle vključili v
Kraljevino SHS. Toda ta predlog ni dobil podpore, bilo pa je ugodeno zahtevi, da
jugoslovanska vojska Prekmurje zasede.156
Priključitev Prekmurja Kraljevini SHS, morda sprva tudi precej nepričakovana pridobitev jugoslovanskih pogajalcev v Parizu, je poleg ohranitve Maribora slovenski politiki v času slabih novic iz Primorske in Koroške vlivala vsaj
malo optimizma. 12. avgusta 1919 so Prekmurje zasedli vojaki Kraljevine SHS.157
Civilne oblasti so prevzele upravo na proslavi v Beltincih 17. avgusta, ki je sledila sveti maši. Maševal je Žolgerjev nekdanji pariški sodelavec Kovačič, ki je na
slovesnosti govoril tudi o mirovni konferenci. V govoru je poudaril, da je imel
poleg Francozov "največ zaslug za osvobojenje Prekmurja" Wilson.158 Danes je
17. avgust slovenski državni praznik. Verjetno pa jih niti leta 1919 ni veliko opazilo, da je bil tabor v Beltincih organiziran prav na rojstni dan zadnjega habsburškega cesarja – v tem primeru bolje rečeno kralja – Karla.159 Če je to zanimivo naključje danes že utonilo v pozabo, pa si tudi prizadevanja nekdanjega
cesarsko-kraljevega ministra Žolgerja pri priključitvi Prekmurja za slovenstvo
vendarle zaslužijo poglobljeno obravnavo v zgodovinopisju.

***
Žolger je zapustil Pariz 9. septembra 1920.160
Znano je, da se je po vrnitvi v domovino udejstvoval predvsem kot profesor
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SZI, Zapuščina Jurija Trunka, Žolgerjev ekspoze na seji teritorialne komisije, 20. maj 1919.
Slavič, Naše Prekmurje, str. 205 in 209–210.
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Potočnik, Zgodovinske okoliščine, str. 133.
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"Ljudski tabor v Prekmurju", Slovenec, 19. 8. 1919, št. 189, str. 1; "Narodni tabor v Prekmurja", Slovenski
narod, 19. 8. 1919, št. 192, str. 1.
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Rahten, Od Majniške deklaracije do habsburške detronizacije, str. 221.
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PAM, fond Pavel Turner, AŠ 8, Žolgerjeva razglednica za Turnerja, 9. september 1920.
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Žolgerjeva pariška razglednica, poslana 9. septembra 1920 dr. Pavlu Turnerju (PAM, fond Pavel Turner,
AŠ 8)

ljubljanske pravne fakultete.161 Njegove zasluge iz pariških časov so sicer oblastniki v novi državi že kmalu pozabili.162 Umrl je 16. maja 1925 po dolgotrajni
in težki bolezni v štajerskem sanatoriju Lasnitzhöhe. Pisec nekrologa v ljubljanskem liberalnem dnevniku je ob njegovi smrti zapisal: "Ljubeznivega značaja
in uglajenih oblik je z njim legel v grob najpopolnejši tip visokega slovenskega
uradnika dunajskega miljeja."163 Slovenski gospodar je v naslovu vesti spomnil
na to, da je umrl "prvi slovenski minister".164 V vseh časnikih pa so bila poudarjena Žolgerjeva povojna diplomatska prizadevanja v boju za slovenske narodne

161

Žolger je veljal za zelo podkovanega in zahtevnega predavatelja mednarodnega prava, ki je od svojih
študentov pričakoval sebi lastno zavzetost in disciplino. Eden od bivših študentov je ob njegovi smrti
leta 1925 zapisal naslednji, pogosto izrečeni profesorjev napotek: "Gospoda! Narod vzdržuje s težkimi
žrtvami našo univerzo in učitelje. Smatram, da že čut hvaležnosti napram narodu vam veleva, da uporabite ta leta študija /…/." ("Spomini na Žolgerja kot profesorja", Slovenec, 27. 5. 1925, št. 117, str. 2).
162
Menda mu je "velika Jugoslavija" ostala dolžna povračilo precejšnjega dela stroškov, po enem od pričevanj pa je ostal tudi brez letne vozovnice za vlak Maribor–Ljubljana. To je namreč brezplačno dobil
od uprave Južne železnice do konca leta 1923, nato pa mu je niso hoteli podaljšati. Baje je na to temo
poslal v Beograd prošnjo prometnemu ministru Velizarju Jankoviću, ta pa nanjo sploh ni odgovoril.
Janković je sicer Žolgerja poznal že s pariške mirovne konference, ko je deloval v finančno-gospodarski sekciji jugoslovanske delegacije ("Dunajsko pismo", Narodni dnevnik, 23. 5. 1925, št. 94, str. 3).
163
"Dr. Ivan Žolger", Jutro, 19. 5. 1925, št. 116, str. 3. Pogreb je bil 20. maja 1925 na Dunaju.
164
"Prvi slovenski minister umrl", Slovenski gospodar, 21. 5. 1925, št. 23, str. 4.
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meje.165 Kljub zgodnji smrti je s svojim delom pustil pečat, ki ga ni mogoče spregledati.166 Vsaj ob stoti obletnici pariške mirovne konference je to težko.

Andrej Rahten
DIPLOMATIC ENDEAVOURS OF IVAN ŽOLGER REGARDING
THE SLOVENE STYRIA AND PREKMURJE

SUMMARY
The article examines political expectations of the Slovenes during the creation
of the "Versailles System". At the End of the First World War, after many centuries of living within the Habsburg and Ottoman Empires, a new state formation
was established in the South Eastern Europe by the Serbs, Croats and Slovenes
– the SHS-Kingdom. Delegation of the new state at the Paris Peace Conference
in 1919–1920 was very large, the highest ranking Slovene among its members
being Ivan Žolger (1867–1925). He was one of seven delegates of the political
section of the Yugoslav delegation and one of four plenipotentiary delegates.
However, Italians and some other participants of the conference objected to
Žolger’s appointment because of his membership in the Austrian government
back in 1917–1918. Prior to that, he had made an astonishing career as civil
servant and scholar, being author of many standard works, such as the study on
Austro-Hungarian compromise of 1867. Nevertheless, because of his workaholic habits, excellent knowledge and polite manners, he soon gained respect
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Prim. "Dr. Ivan Žolger umrl", Tabor, 19. 5. 1925, št. 112, str. 1; "Dnevne vesti", Nova doba, 21. 5. 1925, št.
54, str. 2.
166
Žolger je sicer nameraval napisati študijo o delovanju jugoslovanske delegacije v Parizu, a ga je smrt
prehitela. Finančna sredstva, ki so bila iz propagandnih sredstev Narodnega sveta rezervirana v ta
namen, je zapustil Ehrlichu (PAM, fond Okrajno sodišče Maribor 1898–1941, AŠ 1834, dosje Elsa
Žolger, spis P V 85/26). Zahvaljujem se Leopoldu Mikcu Avberšku, ki me je opozoril na citirani dokument.
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among his colleagues at the Paris Peace Conference.
Slovene members of the Yugoslav delegation were well-organised and disciplined. Žolger established his own, separate secretariat. Its members worked
tirelessly, a large number of experts supported Žolger with different documents,
analysis and statistics. His good knowledge of French proved to be useful in
communication with the French diplomats, who were the most loyal supporters of the Yugoslav claims. Particularly good cooperation developed between
Žolger and André Tardieu, president of the territorial commission dealing with
the Romanian and Yugoslav questions.
During the Paris Peace Conference, Slovene members of the Yugoslav delegation were among the biggest supporters of the US President Thomas Woodrow Wilson. They anticipated that the authority of Wilson and his ideas would
prevail over the methods of the "Old Diplomacy". However, the other Great
Powers which directed the current of negotiations regarding the new borders
in Central Europe, were not willing to accept the territorial demands regarding
the western and northern borders of the SHS-Kingdom. All attempts to nullify
or at least to correct the stipulations of the Treaty of London of 1915, which
provided a large share of territory of the former Austrian Littoral for the Italian
Kingdom, were unsuccessful. In order to avoid the implementation of the Treaty of London, the Slovene delegates and politicians demanded a referendum in
the area of the former Austrian Littoral. This demand was rejected by all Great
Powers, including the United States. On the other hand, Wilson was ready to
support the plebiscite in Carinthia, although there was a strong opposition by
the Yugoslav delegation to such a solution. In this case, a substantial part of the
Slovenes and the Croats would be left outside the borders of the SHS-Kingdom,
and all the endeavours, based on the Wilsonian Idealism, would fail.
However, negotiations in other two northern border sectors were more
successful for the Yugoslav delegation. Regarding the former crown land of
Styria, where its southern part with centre in the city of Maribor was claimed
both by the Austrians and Slovenes, the idea of plebiscite was supported by
the Italian diplomacy which wanted to help the new Austrian Republic. The
neighbouring province of Prekmurje, which belonged to the Hungarian Kingdom for centuries, was also claimed by the SHS-Kingdom. In both cases, Žolger
managed to persuade the representatives of the Great Powers to support the
Yugoslav proposals. He was strongly supported by Tardieu. Nevertheless, it was
difficult for both of them to prevail, since the Italian delegates did their utmost
to weaken the position of the SHS-Kingdom.
The issue of Prekmurje was settled already in the mid-summer of 1919; the
troops of the SHS-Kingdom occupied the territory. The question of the Styrian
plebiscite was more complex due to the Italian attitude, but – with the important exception of Radgona/Radkersburg – also solved by the end of August
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1919 according to the wishes of Žolger. Despite some positive results regarding
Styria, Žolger remained very reluctant to sign the Treaty of St. Germain with
Austria. It was signed by the Yugoslav delegates on December 5, 1919, only after
a long discussion between the Belgrade government and the Paris delegation.
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Izvleček:

Prispevek skuša prikazati spremembe na strankarskih prizoriščih izbranih
nekdanjih socialističnih držav v srednji in vzhodni Evropi v obdobju med
prvimi demokratičnimi volitvami v letih med 1989 in 1991 in letom 2013.
Avtorja razložita položaj več kot dve desetletji pozneje z zgodovinskega
vidika. Na prvih volitvah po demokratičnih spremembah med letoma 1989 in
1991 so si nasproti povsod stali vladajoči komunisti in njihove naslednice ter
novonastala opozicija. Slednja je zmagala povsod razen v Bolgariji in Romuniji.
Po drugi strani široka koalicija ali heterogena stranka, ki je nastala tedaj, ni
preživela dveh desetletij v izvirni obliki. Le v redkih primerih je v srednji in
vzhodni Evropi tudi prišlo do oblikovanja zares stabilnih strankarskih sistemov.
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Pričujoči prispevek1 prinaša analitični prikaz sprememb, ki so jih doživljale
strankarske scene nekdanjih socialističnih držav srednje in vzhodne Evrope,
deležne večstrankarske volilne premiere med junijem 1989, ko so v luči začetka
"dezintegracije večnarodnih evropskih socialističnih federacij"2 na delno svobodne volitve odšli Poljaki, in med marcem 1991, ko so prvič med več strankami po drugi svetovni vojni izbirali v Albaniji. Pri tem se bova omejila na države
članice Evropske unije, a izpustila Slovenijo in Hrvaško.
Še nekaj več pozornosti bo posvečene stanju na strankarskih prizoriščih
obravnavanih držav približno dve desetletji pozneje, ki ga bova skušala razložiti
iz zgodovinskega izhodišča, volilnega dogajanja v začetku devetdesetih let 20.
stoletja.

Splošna opažanja
Če bi človek poskušal na splošno povedati, kakšen je po približno dvajsetih letih
strankarski utrip v srednji in vzhodni Evropi, mu določeno izhodišče (kljub
omejitvam, ki pomenijo predvsem tradicionalno nizka volilna udeležba na teh
glasovanjih3) ponuja pogled na razmerje moči v najpomembnejši naddržavni
parlamentarni organizaciji, v Evropskem parlamentu. Po zadnjih volitvah v ta
organ junija 2014 je bilo enajst nekdanjih socialističnih držav (brez nekdanje
Nemške demokratične republike) v njem zastopanih s stodevetindevetdesetimi poslanci. Njihova sestava glede na politično pripadnost pokaže precejšen
nagib volilnega telesa proti desni sredini. Politične skupine desno od sredine
zasedajo namreč kar sto devetnajst srednje- in vzhodnoevropskih sedežev, ob
čemer v katero od poslanskih skupin nevključenim izvoljenim predstavnikom desnih strank pripadajo še dodatni štirje sedeži, sredinska Zveza liberalcev in demokratov za Evropo (ALDE) pa ima nadaljnjih devetnajst poslancev
(podrobnosti v grafikonu 1). Kot v merilu Evropske unije v celoti tudi na njenem vzhodu dominira konservativna Evropska ljudska stranka s sedemino-

1

2

3

Prispevek je nastal v okviru raziskovalnega programa Preteklost severovzhodne Slovenije med srednjo
Evropo in evropskim jugovzhodom (št. P6-0138) in raziskovalnih projektov Kontemporalnost razumevanjskega konteksta ter izražanje osebne in družbene svobode (št. J7-8283) ter Kultura spominjanja gradnikov slovenskega naroda in države (št. J6-9354), ki jih financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.
Andrej Stopar, "New Relations in the Crumbling Times: Emerging Slovenia's Independence in Russian
Diplomatic Sources (1990–1992)", Studia Historica Slovenica 15, št. 3 (2015), str. 710.
Le v eni v obravnavo vključeni državi, v Litvi, je bila volilna udeležba na zadnjih volitvah v Evropski
parlament maja 2014 nad povprečjem celotne Evropske unije (kjer se je volitev udeležilo že tako
skromnih 42,5 odstotka upravičencev). Še tam je bilo tako zato, ker so hkrati potekale predsedniške volitve. V nekaterih državah je bila udeležba bistveno pod to ravnijo (na Slovaškem denimo
13,1-odstotna, na Češkem 18,2- in na Poljskem 23,8-odstotna).
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semdesetimi poslanci, tretje mesto pa za evropskimi socialisti in demokrati s
Grafikon
1
štiriinštiridesetimi sedeži že zaseda naslednja desnosredinska grupacija, Zveza
evropskih konservativcev in reformistov (AECR), v kateri skupaj z britanskimi

Skupaj 199 sedežev iz srednje in vzhodne Evrope
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BREZ SK.

Grafikon 1: Evropski parlament 2014 (www.parties-and-elections.eu)

konservativci bistvena vloga pripada poljskim in češkim konservativcem.
Podobne politične preference prevladujejo na domačih scenah posameznih držav. V obdobju med februarjem in marcem 2012, med nastopom desnosredinske vlade v Sloveniji in prepričljivo zmago stranke Smer Roberta Fica na
Slovaškem, so desnosredinske stranke postavljale vladne šefe v vseh enajstih.
Od tedaj se je položaj z že omenjenim uspehom Smeri na Slovaškem in s padcem desnosredinske vlade v Romuniji (ki jo je zamenjala koalicija socialdemokratov in liberalcev) in Sloveniji nekoliko spremenila, a ni se spremenil splošni
trend. Slednji še naprej na neki način odslikava razmere iz leta 1990, ko so dedinje nekdanjih komunističnih monopolnih organizacij slavile le na skrajnem
jugovzhodu obravnavanega območja, v Bolgariji in Romuniji, in seveda na prostoru tedanje Sovjetske zveze, v Ukrajini in Belorusiji. Povsod drugod so volitve
dobile konservativne in/ali sredinske liberalne politične sile (grafikon 2).
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volitvah (*pri Poljski seštevek za oba domova parlamenta) (Nohlen in Stöver, Elections in Europe)

Novonastale opozicijske skupine so se v večini primerov povezale v bolj
ali manj široke koalicije, kar še zlasti velja za (današnje) države, kjer so bili
demokratizacijski procesi povezani z osamosvojitvenimi. Široko zasnovane
ljudske fronte so se pojavile v vseh treh baltskih državah,4 v Ukrajini in Belorusiji, slovenski Demos je bil izrazito heterogena koalicija strank. Podobno se
da zatrditi še za poljsko Solidarnost z volitev leta 1989 in za bolgarsko Zvezo
demokratičnih sil (SDS) kot povezavo več konservativnih in sredinskih strank,
koalicijski značaj pa sta imela tudi Državljanski forum na Češkem in gibanje
Javnost proti nasilju (VPN) na Slovaškem. Slednjič velja omeniti hrvaško Koalicijo narodnega sporazuma (KNS), medtem ko je bila Hrvaška demokratična
skupnost (HDZ), zmagovalka hrvaških volitev aprila in maja 1990, formalno
resda enotna stranka, a je bila vsaj v prvih letih svojega obstoja po svoji strukturi
izrazito raznorodna. Koalicijo – Zvezo za Nemčijo (Allianz für Deutschland) –
so pred volitvami v ljudsko zbornico (Volkskammer) marca leta 1990 sklenile
še tri desnosredinske stranke pod vodstvom krščanskih demokratov v Nemški

4

Prim. Hermann Smith-Sivertsen, "The Baltic States", v: Central and Southeast European Politics since
1989, ur. S. P. Ramet (Cambridge, 2010), tukaj predvsem str. 450 s. (dalje: Smith-Sivertsen, "The Baltic
States").
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demokratični republiki.5
Na Madžarskem, v Sloveniji, v ČSFR in v NDR je prve večstrankarske volitve
po desetletjih pričakala že cela paleta političnih strank. Izjema med vsemi državami je bila Romunija, kjer je imela do neke mere koalicijski značaj politična
organizacija dedičev Ceauşescujevega režima, Fronta nacionalne rešitve (FSN),
pod vodstvom romunskega predsednika Iona Iliescuja. Slednja je na volitvah
v Romuniji maja 1990 pobrala kar tri četrtine sedežev v obeh domovih parlamenta, medtem ko je bila novonastala opozicija izrazito fragmentirana, ker je
največja opozicijska sila dosegla samo 29 od 387 sedežev v spodnjem domu;
še v tem primeru je šlo za stranko madžarske manjšine.6 Ponekod so ob pred
letom 1990 vladajočih strankah nastopili še njihovi že obstoječi "sateliti". To
najbolj velja za Poljsko in Bolgarijo, medtem ko je bil položaj v Sloveniji izjemen,
ker sta se dve nekdanji družbeno-politični organizaciji na novo preoblikovali v
stranki (ZSMS – Liberalna stranka in Socialistična zveza, poznejša Socialistična
stranka Slovenije, nastala iz nekdanje Socialistične zveze delovnega ljudstva).7
V Nemški demokratični republiki so se nekdanje blokovske stranke (v žargonu imenovane "blokflavte") ločile od vladajoče Socialistične enotne stranke
Nemčije (SED); ena med njimi – krščanska demokracija – je celo prepričljivo
zmagala, pozneje pa so postale del zahodnonemških krščanskodemokratske
(CDU) in liberalnodemokratske stranke (FDP).
Kaj je od strankarskih prizorišč, izoblikovanih za večstrankarske volilne
premiere, ostalo v naslednjega četrt stoletja? Nobena od tedanjih koalicij v
prvotni obliki ni obstala. Še najdlje sta vztrajali bolgarska Zveza demokratičnih sil (SDS) in poljska Solidarnost, čeprav je tudi v njunih primerih pod starim imenom nastopala predvsem konservativna komponenta. Podobno se je v
Litvi nekdanja široka osamosvojitvena koalicija Sajudis preobrazila v osrednjo
konservativno politično silo v državi. Ukrajinski Ruh se je izgubil v širših blokih,
nastalih zlasti po letu 2000, medtem ko je v Belorusiji delujoči strankarski sistem po nekaj letih praktično izginil.
Številne podobnosti med obravnavanimi državami vsemu navkljub sočasno zaznamujejo številne na eno ali le nekaj okolij omejene posebnosti, s katerimi se bomo srečevali v nadaljevanju.

5

6
7

Gl. Dieter Nohlen in Philip Stöver (ur.), Elections in Europe: A Data Handbook, (Baden-Baden, 2010),
str. 779 (dalje: Nohlen in Stöver, Elections in Europe).
Nohlen in Stöver, Elections in Europe, str. 1612.
Prim. Janko Prunk, v sodelovanju s Cirilo Toplak in Marjeto Hočevar, Parlamentarna izkušnja
Slovencev: 1848–2004 (Ljubljana, 2006), zlasti str. 215 in passim (dalje: Prunk, Parlamentarna izkušnja); Rosvita Pesek, Osamosvojitev Slovenije: Ali naj Republika Slovenija postane neodvidna država?
(Ljubljana, 2007), predvsem str. 113–121 (dalje: Pesek, Osamosvojitev), ali Dragan Potočnik, "Prve
večstrankarske volitve na Slovenskem", Studia Historica Slovenica 7, št. 1–2 (2007), tukaj str. 112 ss.
(dalje: Potočnik, "Prve večstrankarske volitve").
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Baltske države
Estonija, Latvija in Litva v srednje- in vzhodnoevropskem prostoru tako izstopajo po tem, da je bil v njih proces politične demokratizacije (enako kot v Sloveniji, na Hrvaškem in v drugih nekdanjih sovjetskih republikah) tako rekoč zlit
s prizadevanji za obnovo leta 1940 izgubljene državne samostojnosti.8 Omenjeno je na obeh straneh, na strani zagovornikov in nasprotnikov osamosvojitve, vsaj začasno privedlo do koncentracije. Pomembna značilnost baltskega
območja v času preloma postanejo t. i. ljudske fronte, ki se jim ob novonastalih skupinah pridružijo še reformno in nacionalno čuteči člani prej vodilnih
komunističnih partij v teh sovjetskih republikah. Ljudske fronte so na februarske in marčevskih volitvah leta 1990 v republiške sovjete povsod zmagale, a z
različnimi večinami. V Litvi so kandidati, ki jih je podpiralo gibanje Sajudis, sami
pobrali 91 od 135 sedežev v parlamentu. Del litovske komunistične partije, ki je
Grafikon
3 Sovjetske zveze in edini nasprotoval ponovni vzpostavitvi
ostal
zvest enotnosti
neodvisnosti, se je moral zadovoljiti z vsega sedmimi (grafikon 3).9

Skupaj 135 sedežev

Drugi; ;80
Neref. Kom.; 7

Ref. Kom.; 29

Sajudis
Ref. Kom.
Neref. Kom.

Sajudis; 91

Grafikon 3: Razdelitev sedežev v litovskem vrhovnem sovjetu 1990 (www.parties-and-elections.eu)

Tudi v sosednji Latviji je široko zasnovana Ljudska fronta z več kot dvema
tretjinama glasov prepričljivo pometla s konkurenčnimi prosovjetskimi komu-

8
9

Smith-Sivertsen, "The Baltic States", str. 449 ss.
Nohlen in Stöver, Elections in Europe, str. 1219.

534

S tudia
H istorica
S lovenica

nisti. Še najtesnejši je bil izid v Estoniji, kjer je Ljudska fronta sama prišla le
do relativne večine (43 od 105 sedežev), medtem ko so dodatnih 27 sedežev
primaknili neodvisnosti naklonjeni kandidati iz vrst KP Estonije. Zaradi tega
je dotedanji predsednik prezidija starega estonskega vrhovnega sovjeta in
poznejši estonski predsednik Arnold Rüütel obdržal svoj položaj.10
Na razlike v izidih volitev, obenem pa na poznejši razvoj strank je pomembno vplivala vloga rusko govoreče manjšine v teh državah. Medtem ko je bil (in
je) v Litvi njen vpliv omejen (in je politično aktivnejša pravzaprav poljska manjšina), je bil v Estoniji in predvsem v Latviji izjemno pomemben.11
Kot rečeno, se je litovski Sajudis iz širokega gibanja za obnovo neodvisnosti
in demokratizacijo že do volitev 1992 v glavnem preobrazil v osrednjo konservativno politično skupino v deželi, od maja 1993 imenovano Domovinska
zveza (s kratico TS). Slednja je do danes absorbirala več drugih konservativnih
in desnosredinskih strank, med njimi krščanske demokrate.
Če so bile volitve 1992 in 1996 zaznamovane predvsem s tekmo med
konservativci in Litovsko demokratično delavsko stranko (pozneje osrednjo
komponento še danes obstoječe Litovske socialdemokratske stranke) voditeljev Vitautasa Landsbergisa in Algirdasa Brazavskasa, je za strankarsko sceno
baltske države od leta 2000 naprej značilna izrazita fragmentiranost. Še najstabilnejši so bili Brazavskasovi socialni demokrati, ki so pred letom 2016 vedno
dosegli vsaj okrog petine sedežev, Brazavskas pa je kot edini doslej po volitvah
2004 uspel dvakrat zapovrstjo ponoviti mandat ministrskega predsednika.
Domovinska zveza se je po katastrofalnem porazu leta 2000, ko so z 8,6 odstotka glasov zasedli samo devet od 141 sedežev, pobirala relativno dolgo in se do
relativne večine – a z manj kot s petino glasov volivcev – prebila šele leta 2008.
Vmes sta se na sredini in desno od nje kot vodilni sili izmenjali Zveza liberalcev in centra, ki jo je leta 2000 vodil nekdanji Sajudisov član in premier
Rolandas Paksas, in težko oprijemljiva Stranka dela (DP) nekako "sovjetskega
tipa", primerljiva z marsikatero ukrajinsko stranko, sicer ud evropske naveze
liberalcev in demokratov, pod vodstvom populističnega ruskega poslovneža
Viktorja Uspaskiča. Slednja je leta 2004 dosegla kar relativno večino sedežev in
oblikovala koalicijsko vlado z Brazavskasovimi socialdemokrati.
Fragmentiranost strankarskega prizorišča je dosegla začasni vrhunec leta
2008, ko so konservativci sorazmerno prepričljivo lahko zmagali že s 45 od 141
sedežev, socialdemokrati pa so jih osvojili 25.12 Obema velikima strankama je

10

11

12

Andres Kasekamp, A History of the Baltic States (Basingstoke–New York, 2010), str. 167 (dalje:
Kasekamp, A History of the Baltic States).
V Latviji je bilo po popisu iz leta 1989 kar 34 odstotkov Rusov. V Estoniji jih je bilo trideset, v Litvi pa
le dobrih devet odstotkov. Gl. Smith-Sivertsen, "The Baltic States", str. 450.
Pregled izidov litovskih volitev prinašata Nohlen in Stöver, Elections in Europe, str. 1215 ss.
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pomagal kombinirani volilni sistem, ker sta se nadpovprečno dobro odrezali v
enomandatnih okrožjih. Tako so socialdemokrati po številu glasov v proporcionalnem delu zasedli šele četrto mesto, a so bili po številu mandatov prepričljivo drugi. Posebna značilnost litovskega strankarskega sistema je sorazmerno
močna zasidranost personalističnih ali kar populističnih skupin v njem, ki se
zbirajo okrog osebnosti, kot sta nekdanji ministrski predsednik in (odstavljeni)
predsednik republike Rolandas Paksas in že omenjeni Uspaskič; oba stavita na
dobre zveze z Rusijo.13
V Latviji je v sodobni politični zgodovini po ponovni pridobitvi neodvisnosti vseskozi dominiralo vprašanje znatne ruske manjšine in odnosov z Rusijo. To
je pustilo posledice tudi na strankarski sceni. Če se je zdelo, da široko koalicijsko zasnovana Latvijska ljudska fronta, ki se je podobno kot Sajudisovi kandidati sprehodila do zmage na zadnjih volitvah v sovjetskem okviru marca 1990
in zasedla 131 od 201 sedežev v latvijskem vrhovnem sovjetu, iz tega izvirajoča
nasprotja premošča,14 se je pozneje izkazalo, da naloga ni lahka. Podobno kot
v Litvi in Estoniji širok koalicijski značaj ljudske fronte ni preživel niti do prvih
rednih volitev junija 1993. Pravzaprav se je latvijski različici koalicije godilo
še najslabše, saj samo z 2,6 odstotka glasov ni prestopila niti parlamentarnega praga. Na neki način je njeno izročilo nadaljevala zmagovalka teh volitev,
stranka Latvijska pot (LC), v kateri so se skupaj znašli podporniki obnovljene
samostojnosti iz vrst latvijskih komunistov in emigranti. Toda dolgoročno so
latvijske stranke vse do danes ostale razdeljene po etničnem ključu. Ruske in
proruske so tako praviloma levosredinske ali leve, latvijske pa desnosredinske
ali desne. Na tak način je Latvija edina demokratična država v Evropi, ki nekako
ni doživela prave menjave oblasti.
Osrednji trend na volitvah od 1993 do danes15 je sicer bil, da se postopoma
povečuje delež strank, ki zastopajo interese rusko govoreče manjšine (ki je imela
spočetka precej omejeno volilno pravico), in da se strankarski spekter na njeni
strani vse bolj konsolidira. Po drugi strani je postajalo latvijsko strankarsko igrišče vse bolj fragmentirano. Latvijsko pot je kot vodilna stranka leta 1998 zamenjala liberalno-konservativna Ljudska stranka (TP), leta 2002 pa novoustanovljena konservativna Nova doba (JL), iz katere je po združitvijo še z nekaterimi
drugimi strankami in gibanji nastala stranka Enotnost premierja in poznejšega
podpredsednika Evropske komisije Valdisa Dombrovskisa, zmagovalka volitev
2010. Čeprav je Dombrovskis svoj položaj obdržal tudi po predčasnih volitvah
2011, je za dodatno cepljenje latvijskih glasov poskrbel nekdanji predsednik

13
14
15

Prim. Kasekamp, A History of the Baltic States, predvsem str. 180.
Kasekamp, A History of the Baltic States, str. 167 s.
Pregled rezultatov latvijskih volitev prinašata Nohlen in Stöver, Elections in Europe, str. 1140–1142 in
1144 s.
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republike Valdis Zatlers s svojo personalistično in proti t. i. oligarhom usmerjeno Reformno stranko (ZRP). Zadnje volitve so tako s prizorišča odplaknile prej
dominantni Latvijsko pot in Ljudsko stranko. Od prvotne "ekipe" iz leta 1993
sta obstali v parlamentu samo še desničarska stranka Za svobodo in domovino (LNNK) in Latvijska kmečka zveza (LZS) prvega latvijskega predsednika po
obnovi neodvisnosti Guntisa Ulmanisa, ki je v zadnjih leta doživela precejšnjo
rast. Obe sta sicer trenutno del širših strankarskih povezav.
Razcepljenost latvijskega elektorata je leta 2011 prvič omogočila listi ruske
manjšine, Centru harmonije (SC), ki je nastala kot koalicija dveh proruskih
strank, dosego relativne večine na parlamentarnih volitvah (grafikon 4). Zaradi
tesnih povezav s Putinovo stranko Enotna Rusija in zaradi nepripravljenosti, da
bi priznala sovjetsko okupacijo Latvije leta 1940 in med letoma 1944 in 1991,
je stranka slednjič sicer ostala v opoziciji. Je pa njen vodja, Nils Ušakovs, župan
latvijske prestolnice Rige.16
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Grafikon 4: Volitve v Latviji 2011 (www.parties-and-elections.eu)

Estonska zgodba se je ne glede na podobne nastavke razvijala drugače. Pod
znamko leta 1990 zmagovite Ljudske fronte je na prvih volitvah v samostojni Estoniji dve leti pozneje nastopil njen zmerni, sredinski in levosredinski del

16

Andris Straumanis, "Zatlers wants Dombrovskis as PM in Coalition with Unity, Harmony Centre",
Latviansonline.com, 30. 9. 2011, http://latviansonline.com/news/article/7776/, pridobljeno: 14. 8.
2018.
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pod vodstvom estonskega predsednika vlade iz časa osamosvajanja Edgarja
Saavisarja, figure, ki je ob svojem nasledniku Martu Laaru najbolj zaznamovala sodobno estonsko politično zgodovino. Laar je volitve 1992 dobil na čelu
radikalnejših in konservativnejših zagovornikov estonske neodvisnosti, zbranih v takratni stranki, imenovana Nacionalna koalicijska stranka Pro Patria.17
Že ta je bila zavezništvo štirih desnosredinskih grupacij. Leta 1995 se je združila z Estonsko nacionalno stranko neodvisnosti (ERSP). Dediščino Ljudske
fronte je prevzela Saavisarjeva Stranka centra (EK). Med oba najpomembnejša
politična bloka se je že na volitvah 1995 kot najpomembnejša desnosredinska
skupina vrinila gospodarsko liberalna Reformna stranka (ER) nekdanjega šefa
centralne banke Siima Kallasa. Podobno kot v Latviji je pomembno vlogo dolgo
igrala še agrarna Estonska ljudska zveza (ERL), katere glavna moč je izvirala iz
dejstva, da se ji je pridružil priljubljeni predsednik vrhovnega sovjeta in predsednik republike Arnold Rüütel. V tej stranki se na estonski politični sceni na
neki način združujejo prvine iz skandinavskega in postsovjetskega prostora. Če
so po eni strani agrarne stranke značilne za Švedsko, Norveško in predvsem
Finsko, so v številnih bivših sovjetskih republikah postale nekak stranski produkt nekdanjih vladajočih skupin in ponekod (kot v Moldaviji) v nekem obdobju pridobile celo glavno besedo v političnem življenju. ERL se po eni strani v
evropskih strankarskih povezavah uvršča na desno, a je bila sočasno ob Stranki
centra glavna predstavnica interesov nekdanje partijske nomenklature.18
Stranka centra je bila v celotnem obdobju od leta 1995 sem stranka z najstabilnejšo podporo, njen vodja Savisaar pa si je predvsem v prestolnici Talinu,
kjer je županoval, zgradil močno bazo. Drugače kot v Latviji je uspel s svojo
prorusko politiko in s tesnimi zvezami s Putinovo Enotno Rusijo na svojo stran
pridobiti glavnino rusko govoreče manjšine, kar se je najbolj pokazalo ob sporu
o prestavitvi spomenika sovjetskim žrtvam vojne v Talinu aprila 2007.19 Druga
plat medalje je bila praktično izginotje samostojnih ruskih manjšinskih strank,
ki že tako niti približno niso dosegale podobnih uspehov kot v sosednji Latviji.20 Vendar je po drugi strani Savisaar Stranko centra v estonski politiki s tem
osamil, potem ko že leta 1999 in 2003 njene relativne zmage ni uspel preliti v
premierski položaj. Končno mu je prvo mesto med strankami leta 2007 prevzela v isto liberalnodemokratsko evropsko politično družino sodeča Reformna
stranka, ki se je nato koalicijsko povezala s konservativci.21
17
18
19

20
21

Kasekamp, A History of the Baltic States, str. 173.
Prav tam, str. 175.
Jari Tanner, "Violence Continues over Estonia’s removal of Soviet war statue", Associated Press, 28.
4. 2007, http://www.boston.com/news/world/asia/articles/2007/04/28/violence_continues_over_
estonias_removal_of_soviet_war_statue/, pridobljeno: 14. 8. 2018.
Še najbolje so se odrezale leta 1999, ko so vknjižile 6,1 odstotka glasov in šest sedežev.
Pregled volilnih izidov v Estoniji prinašata Nohlen in Stöver, Elections in Europe, str. 584–588.
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Prav slednji so od leta 1992 doživeli največ pretresov. Zmage so se izmenjevale s katastrofalnimi porazi: kričeče je bilo predvsem nasprotje med volitvami
1992 in 1995, podobno kot v Litvi. Laarovo stranko Pro Patria je kot glavna
konservativna sila leta 2003 zamenjala stranka Res publica Juhana Partsa. Obe
sta se leta 2006 združili in odtlej se je nihanje deleža konservativcev za nekaj
časa ustavilo. Na volitvah leta 2011 so se celo nekoliko okrepili, tako da so skupaj z reformisti lahko oblikovali večinsko koalicijo, na doslej zadnjih volitvah
pa znova znatno nazadovali.
Posebnost Estonije je še njena socialdemokratska stranka, ki kot ena redkih
članic Socialistične internacionale v regiji ni nastala kot dedinja nekdaj vladajoče komunistične stranke. Iz njenih vrst je izšel nekdanji estonski predsednik
Toomas Hendrik Ilves, leta 2006 in 2011 izvoljen s podporo desnosredinskih
strank. Ob prvi izvolitvi je premagal Arnolda Rüütla.22

Poljska
Poljska je med vsemi v obravnavo vključenimi državami posebnost po tem, da
so se tam večstrankarske volitve zgodile že junija 1989, pa tudi po tem, da je
bila zmaga novopečene opozicije najprepričljivejša. Čeprav je po dogovoru z
vladajočo Poljsko združeno delavsko stranko (PZRP) in njenimi satelitskimi
političnimi skupinami lahko kandidirala za vse sedeže le v obnovljenem stočlanskem senatu, medtem ko je bilo zanjo odprtih le 35 odstotkov sedežev
v 460-članskem in vplivnejšem spodnjem domu (sejmu), je bil izid nedvoumen.23 Koalicija Solidarnost kot izjemno široka zveza strank in gibanj od politične desnice do leve sredine, podobna baltskim ljudskim frontam, češkemu
Državljanskemu forumu ali slovenskemu Demosu, je osvojila vseh 161 sedežev
v spodnjem domu, ki so ji bili na voljo, in 99 od stotih sedežev v popolnoma
svobodno izbranem senatu (grafikon 5). To je pripeljalo do izvolitve kandidata
Solidarnosti Tadeusza Mazowieckega za prvega nekomunističnega ministrskega predsednika Poljske 24. avgusta 1989.24 Ob PZRP so si sedeže na strani prejšnje vladajoče strukture zagotovili še satelitski stranki Združena ljudska (ZSL)
in Demokratska stranka (SD) in tri manjše s PZRP povezane katoliške skupine.
PSL in SD sta pozneje podprli Mazowieckega za premierja.25

22
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Kasekamp, A History of the Baltic States, str. 178.
Prim. Anita Prażmovska, Poland: A Modern History (London–New York, 2010), str. 225–230 (dalje:
Prażmovska, Poland).
György Dalos, Der Vorhang geht auf: Das Ende der Diktaturen in Osteuropa (München, 2009), str. 53 in
56 (dalje: Dalos, Der Vorhang geht auf).
Prażmovska, Poland, str. 231.
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Grafikon 5: Razdelitev sedežev v poljskem sejmu 1989 (Nohlen in Stöver, Elections in Europe)

Blok Solidarnosti zaradi svoje heterogene sestave seveda ni preživel niti do
prvih popolnoma svobodnih volitev 27. oktobra 1991. Na njih je bila poljska
politična scena že povsem razparcelirana, ker si je sedeže v sejmu zagotovilo
kar devetindvajset strank, najmočnejša med njimi, Demokratična zveza (UD)
nekdanjega premierja Mazowieckega, izšla iz liberalnega krila Solidarnosti, pa
je zbrala vsega 62 od 460 sedežev v sejmu in 21 od 100 senatorskih mest. Razpršitev članov Solidarnosti med množico strank in gibanj je pokazala zobe na
naslednjih volitvah leta 1993, ko sta iz nekdanjih režimskih strank izšli Stranka
demokratične levice (SLD), dedinja PZRP, in Poljska ljudska stranka (PSL), dedinja ZSL, z relativno skromnim izkupičkom glasov (samo 35,8 odstotka) zaradi
petodstotnega volilnega praga osvojili skoraj dve tretjini sedežev in oblikovali
vlado. Globoke razlike v bloku nekdanje Solidarnosti so potrdile ključne predsedniške volitve 1995, ko so kandidati iz bazena Solidarnosti v prvem krogu
resda dosegli 56 odstotkov glasov, vendar se je v drugem krogu tesne zmage
veselil prvak SLD Aleksander Kwaśniewski. Tudi to je verjetno konservativne
komponente Solidarnosti usmerilo k ponovni združitvi moči v okviru desnosredinske Volilne akcije Solidarnost (AWS) za parlamentarne volitve 1997. Na
njih je ta zabeležila razmeroma gladko zmago nad SLD in potem sestavila vlado
z v Zvezo svobode (UW) preimenovano Demokratično zvezo. A proti koncu
mandata so od AWS znova odpadale nove politične skupine in ta leta 2001
kot koalicija strank s 5,6 odstotka glasov sploh ni prestopila parlamentarnega
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praga. Leva sredina, zbrana okrog SLD, je po drugi strani leta 2000 s Kwaśniewskim najprej znova triumfirala na predsedniških, leto pozneje pa še na parlamentarnih volitvah. Ob razcepljeni nekdanji Solidarnosti se je sprehodila do
zmage in le za nekaj sedežev zgrešila absolutno večino v sejmu (dobila jih je
216 od 460).26 Toda če je bilo oktobra 2001 videti, kot da se je glavna postkomunistična stranka dokončno usidrala na vrhu poljske politike, je razvoj odtlej
tekel korenito v nasprotno smer.
Od leta 2005 do danes sceno namreč v glavnem obvladujejo politične
stranke, porojene iz nedrij nekdanje Solidarnosti. Iz njenih vrst sta osrednji tekmici. Liberalnejša med njima, Državljanska platforma (PO), je prvič nastopila
na volitvah 2001 in je imela od leta 2007 do 2015 v sejmu znatno relativno
večino. Na istih volitvah je svoj ognjeni krst doživela konservativna stranka
Pravo in pravičnost (PiS) bratov Kaczynski, ki je po relativni zmagi na volitvah
2005 na naslednjih dveh volilnih preizkusih dosegla drugo mesto (in leta 2015
nato absolutno večino sedežev v obeh domovih). Iz vrst Solidarnosti oziroma
Državljanske platforme izhaja še med letoma 2011 in 2015 tretja najmočnejša
poljska stranka, Pałikotovo gibanje (RP), pozneje preimenovano Tvoje gibanje
(TR), pod vodstvom nekdanjega poslanca Državljanske platforme Janusza PałiGrafikon 6
kota. Njena posebnost je, da je kot prva stranka po letu 1989 v tradicionalno
katoliški Poljski stavila na izrazito antiklerikalno agendo. SLD in PSL sta bili že
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Grafikon 6: Volitve na Poljskem 2011 (www.parties-and-elections.eu)
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po volitvah leta 2011 potisnjeni precej na obrobje (grafikon 6), sploh SLD je
precej daleč od nekdanje moči in se ji nazadnje ni posrečilo uvrstiti v parlament
niti v navezavi s Pałikotom. Nekdaj močna Zveza svobode je domala izginila
s političnega prizorišča, ker njenim podobna stališča danes zastopa vladajoča
Državljanska platforma.

Češka in Slovaška
Prve volitve v takratni Češkoslovaški federativni republiki (ČSFR) po t. i. "žametni revoluciji" novembra in decembra 1989 so potekale 8. in 9. junija 1990,
potem ko je še stari parlament, v katerem je imela glavno besedo KP ČSSR, za
predsednika že konec leta 1989 izvolil disidenta Vaclava Havla.27 Nekateri tedanji "igralci" so na strankarski sceni ostali do danes, obenem pa so se že ob tej
volilni premieri nakazovale nekatere razlike, ki so se ohranile tudi po "žametni
ločitvi" obeh republik nekdanje skupne države na novo leto 1993.28
Zmagovalki sta bili v obeh delih federacije široki in raznorodni gibanji.
Na Češkem si je to gibanje nadelo ime Državljanski forum (OF), na Slovaškem
nekoliko bolj poetični naziv Javnost proti nasilju (VPN). Obe sta na zveznih
in republiških volitvah, ki so potekale sočasno, dosegli deloma različne izide,
a trendi so bili jasni. OF je slavil s precej višjo podporo, kar mu je prineslo dve
tretjini čeških mandatov v zveznem parlamentu in 124 od 200 v češkem republiškem predstavniškem telesu. Preostale češke sedeže so si razdelili komunisti,
moravski in šlezijski regionalisti in konservativni krščanski demokrati. Na Slovaškem je VPN na zveznih volitvah ostal krepko pod absolutno večino sedežev,
na volitvah v slovaški parlament pa je zbral samo 48 od 150 mandatov. Petodstotni volilni prag so prestopile še štiri stranke. Precej uspešnejši kot na Češkem
so bili s skoraj petino glasov krščanski demokrati, kar je odslikavalo razlike že
iz predvojnega obdobja, komunisti so za nacionalistično Slovaško nacionalno
stranko (SNS) kljub podobnemu deležu glasov kot na Češkem zasedli komaj
četrto mesto. V zvezni in republiški parlament so se na Slovaškem slednjič prebili predstavniki krščanskodemokratske stranke madžarske manjšine.29
Vse naštete slovaške stranke razen prvouvrščenega VPN in četrtouvrščenih
komunistov igrajo na Slovaškem vidno vlogo vse do danes. Na Češkem sta si
trajno navzočnost zagotovili komunistična in z izročilom bogata krščanskodemokratska stranka, čeravno predvsem pri slednji ni šlo brez bistvenih pretre-
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Dalos, Der Vorhang geht auf, str. 203.
Gl. Mary Heimann, Czechoslovakia: The State that Failed (New Haven–London, 2009), zlasti str. 306–
310 (dalje: Heimann, Czechoslovakia).
Za rezultate prim. Nohlen in Stöver, Elections in Europe, str. 480–482, 485 s. in 490–492.
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sov. Heterogeni OF se je začel krušiti že leta 1991. Najvplivnejša izmed njegovih
dedinj je liberalno-konservativna Državljanska demokratska stranka (ODS),
ki jo je ustanovil češki finančni minister Vaclav Klaus in je vse do volitev jeseni 2013 obdržala štafetno palico najpomembnejše desnosredinske stranke na
Češkem. Potem ko je bila med evropskimi strankarskimi družinami člen evropskih demokratov pod vodstvom britanskih konservativcev, ki so v Evropskem
parlamentu tvorili skupno poslansko skupino z Evropsko ljudsko stranko, se
je leta 2009 skupaj z omenjenimi konservativci preselila v Zvezo evropskih
konservativcev in reformistov (AECR). Po volitvah 1992 ODS ni samo osvojila
krepke relativne večine (76 od 200 sedežev), marveč je bila celotna poslanska
zbornica takrat še v Češkoslovaško vključene Češke nagnjena precej proti sredini in desnici. Vendar je pozneje prišlo do uravnoteženja, ko se je kot vodilna
sila na levi sredini uveljavila Češka socialdemokratska stranka (ČSSD), vsaj formalno dedinja že leta 1878 ustanovljene zgodovinske stranke. Od leta 1996
do leta 2010 se po nobenih volitvah ni oblikovala jasna parlamentarna večina.
Tako so stranke desnosredinske Klausove koalicije leta 1996 zasedle 99 od 200
sedežev, po letu 2002 je vladala koalicija socialdemokratov in sredinske naveze
krščanskih demokratov in liberalcev s sto enim sedežem, leta 2006 pa je prišlo
do popolnega pata. Desnosredinska trojka pod vodstvom ODS na eni strani in
socialdemokrati in komunisti na drugi strani so imeli po sto sedežev.30
Posebnost Češke je relativno velik vpliv tamkajšnje Komunistične stranke
Češke in Moravske (KSČM), ki je svoj najboljši izid zabeležila leta 2002 s kar
18,5 odstotka glasov. To jo uvršča med najmočnejše komunistične stranke v
Evropi; pravzaprav so izrazito močnejši le moldavski komunisti, ki so redno
dosegali več kot 40 odstotkov glasov. Po drugi strani je stalnica na političnem
prizorišču v izrazito sekulariziranem češkem okolju katoliška KDU-ČSL, čeprav
je leta 2010 za tri leta (do volitev 2013) izgubila parlamentarno zastopstvo. S
svojo usmeritvijo se uvršča ob bok podobnim strankam iz Slovenije (Nova Slovenija) ali Slovaške (Krščanskodemokratsko gibanje).
Šele volitve leta 2010 so po preoblikovanju strankarske scene po dolgem
času prinesle vladno koalicijo s stabilno večino. Glavna novost volitev je bila
konservativna stranka Tradicija, odgovornost, prosperiteta 09 (TOP 09), ki je
pod vodstvom zunanjega ministra, kneza Karla Schwarzenberga, vključila politike krščanskodemokratske in zelene stranke in nekaterih manjših liberalnih
grupacij. Ustanovil jo je sicer nekdanji krščanski demokrat Miroslav Kalousek.
Za TOP 09 je glasovala nekaj manj kot petina volivcev, kar ji je prineslo 41 sedežev v spodnjem domu. ODS in ČSSD sta utrpeli hude izgube, na novo pa se je

30

Gl. Carol Skalnik Leff, "Building Democratic Values in the Czech Republic since 1989", v: Central and
Southeast European Politics since 1989, ur. S. P. Ramet (Cambridge, 2010), tukaj zlasti str. 171 ss.

543

A. Maver, D. Friš: Demokratične parlamentarne volitve ...

pojavila še personalistična liberalna stranka Javne zadeve (VV), ki se je med tem
že razcepila na zagovornike desnosredinske vlade pod vodstvom ODS in njene
nasprotnike.31 Po padcu Nečasove konservativne vlade je pojav novih strank na
volitvah jeseni 2013 znova vrnil Češko v obdobje nestabilnih političnih večin
(grafikon 7). Vlado so na koncu sestavili dotlej opozicijski socialdemokrati z
novoustanovljeno personalistično stranko podjetnika Andreja Babiša z zvenečim imenom Zveza nezadovoljnih državljanov (ANO), ki je prvem nastopu
pobrala skoraj petino glasov, in s "prerojenimi" krščanskimi demokrati. ANO,
ki se je kljub članstvu med evropskimi liberalci izkazala za precej čudno pojavo, je pozneje prišla celo do krepke relativne večine, Babiš pa do premierskega
položaja.32
Na
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Grafikon 7: Volitve na Češkem 2013 (www.parties-and-elections.eu)

na voditelja. Vladimir Mečiar, predsednik vlade med 1992 in 1994 in od 1994
do 1998, je bil na čelu iz gibanja Javnost proti nasilju izvirajočega Gibanja za

31

32

"Klaus ernennt Necas als neuen Ministerpräsidenten", Frankfurter Allgemeine Zeitung, 28. 6. 2010,
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/tschechische-republik-klaus-ernennt-necas-als-neuen-ministerpraesidenten-1996978.html, pridobljeno: 14. 8. 2018.
Za izide glej Volby do Poslanecké snĕmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 25. 10.–26.
10. 2013, http://www.volby.cz/pls/ps2013/ps, pridobljeno: 1. 8. 2018.
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demokratično Slovaško (HZDS).33 Ta populistična stranka je od leta 1992, ko se
je s 74 od 150 sedežev v parlamentu približala kar absolutni večini, do vključno
2002 dosegla relativno večino glasov na vsakih volitvah, čeprav se je njen delež
v tem obdobju zmanjšal za polovico. Leta 2006 je štafetno palico prevzela stranka Smer nekdanjega člana Stranke demokratične levice (SDL') Roberta Fica.34
Smer je ud Stranke evropskih socialistov (PES), čeprav je bilo njeno članstvo
v stranki zaradi sodelovanja Slovaške nacionalne stranke (SNS) v vladni koaliciji po volitvah 2006 začasno suspendirano.35 Fico je s svojim populističnim
slogom in z vsaj občasno precej izrazito protimadžarsko retoriko postopoma
povečeval svoj vpliv. Na volitvah marca leta 2012 je s 44,4 odstotka glasov Smer
kot prva stranka v neodvisni Slovaški zasedla 83 od 150 sedežev, tj. absolutno
večino. Po drugi strani je Mečiarjeva HZDS že na volitvah 2010 izpadla iz parlamenta (podobna usoda je skoraj sočasno doletela slovensko LDS).36
Če se je slovaška leva sredina vseskozi osredinjala okoli dveh voditeljev in
njunih strank, je za desnosredinsko sceno v istem obdobju (in do danes) značilna izrazita fragmentiranost. Že na volitvah v času ČSFR leta 1990 so na njej ob
delih zmagovitega VPN pomembno vlogo igrali precej močni krščanski demokrati iz stranke Krščanskodemokratsko gibanje (KDH) in stranka madžarske
manjšine, pozneje imenovana Stranka madžarske koalicije (SMK). Kasneje so
med seboj tekmovale konservativne in liberalne grupacije, ki so moči v večjem
obsegu združile samo pred volitvami 1998 v okviru Slovaške demokratične
koalicije (SDK), ko se je slednja najbolj približala relativni večini in potem skupaj s Stranko demokratično levice in stranko madžarsko manjšine oblikovala
vlado. Na naslednjih trojih volitvah si je sicer največji kos pogače na desni sredini odrezala Slovaška demokratska in krščanska unija (SDKU) dolgoletnega
predsednika vlade Mikulaša Dzurinde, vendar se je njen zaostanek za vodilno
stranko z nasprotnega pola (najprej je bila to še HZDS, nato Smer) vztrajno
povečeval in leta 2010 je dosegla manj kot polovico sedežev Ficove stranke
(SDKU 28, Smer 62).37 Za volivce je morala namreč tekmovati z razmeroma
močnim radikalnejšim krilom nekdanjih krščanskih demokratov, ki se ni vključilo v SDKU, marveč je nadaljevalo svoje življenje pod starim imenom (KDH),
pa tudi z novonastalo liberalno stranko Svoboda in solidarnost (SaS); ta je ob
svoji volilni premieri na mah zasedla 22 od 150 sedežev. Do premikov je pri-

33
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Heimann, Czechoslovakia, str. 320.
Za rezultate slovaških volitev po letu 1990 prim. Nohlen in Stöver, Elections in Europe, str. 1752–1754.
Erika Harris, "Slovakia since 1989", v: Central and Southeast European Politics since 1989, ur. S. P.
Ramet (Cambridge, 2010), tukaj str. 192 (dalje: Harris, "Slovakia").
"Slovakei: Erdrutschsieg für Ex-Premier Fico", Die Presse, 11. 3. 2012, http://diepresse.com/home/
politik/aussenpolitik/739241/Slowakei_Erdrutschsieg-fuer-ExPremier-Fico?_vl_backlink=/home/
index.do, pridobljeno: 14. 8. 2018.
Prim. Harris, "Slovakia", str. 187 s.
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šlo tudi pri SMK. Zmerneži pod vodstvom dolgoletnega strankinega voditelja
Béle Búgarja so leta 2009 ustanovili mešano madžarsko-slovaško stranko Most,
stara SMK pa se je 2010 poslovila od parlamenta, saj ni presegla petodstotnega
volilnega praga. Popolnoma so desno sredino razcefrale parlamentarne volitve
marca 2012, ko sta posamično največ glasov med njenimi predstavniki dobili
izrazito konservativni stranki KDH in Običajni ljudje in neodvisne osebnosti
(OL'aNO), na prejšnjih volitvah še del liste Svobode in solidarnosti (grafikon 8).
A nobena ni presegla šestnajstih sedežev, se pravi šestine uspeha Smeri. SDKU,
med 1998 in 2006 in znova od 2010 do 2012 glavna vladna stranka, je pristala
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Grafikon 8: Volitve na Slovaškem 2012 (www.parties-and-elections.eu)

Madžarska
Madžarska je bila v nekaj pogledih izjema med obravnavanimi državami.38
Najprej je relativno zgodnja legalizacija novih političnih strank pripomogla k
temu, da je na volitvah marca in aprila 1990 že nastopil izjemno širok spekter
različnih grupacij in da dotedanja opozicija ni nastopala ne v bloku ne organizirana v različne koalicije.39 Za prevlado sta se pravzaprav spopadli konser-

38
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Prim. Dalos, Der Vorhang geht auf, str. 62–97.
Miklós Molnár, A Concise History of Hungary (Cambridge, 2001), str. 335–339.
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vativno in liberalno krilo opozicije, zbrani v stranki Madžarski demokratični
forum (MDF) in Zveza svobodnih demokratov (SZDSZ).40 Drugi pomemben
dejavnik razvoja strankarskega prizorišča na Madžarskem je bil volilni sistem,
ki vseskozi vključuje pomembno večinsko komponento (čeprav se je po večinskem sistemu do leta 2014 volilo le 176 od 386 poslancev, poslej pa 106 od
199), kar je MDF leta 1990, socialistom leta 1994 in nazadnje stranki Fidesz
leta 2010 in tudi 2014 omogočilo bistveno nadpovprečno zastopanost in lepo
prednost. Za prve madžarske demokratične volitve po več kot štiridesetih letih
je bil značilen še izredno nizek delež dedinje prej vladajoče stranke, Madžarske
socialistične stranke (MSZP), ki se je morala zadovoljiti z vsega 10,9 odstotka
glasov in zgolj 33 od 386 sedežev (grafikon 9).41
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Grafikon 9: Madžarski parlament po volitvah marca 1990 (Nohlen in Stöver, Elections in Europe)

Na prvih volitvah vzpostavljena dihotomija med obema tokovoma opozicije se je vlekla vseh dvajset let. Značilno je, da je tudi zaradi nje liberalni blok
praviloma in bolj ali manj dosledno sodeloval s postkomunistično MSZP in ne
s konservativci.42 V tem je razvoj na Madžarskem podoben hrvaškemu, v manjši
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Dalos, Der Vorhang geht auf, str. str. 96.
Za izide teh in naslednjih volitev prim. Nohlen in Stöver, Elections in Europe, str. 924–928, 932 in
935–937.
Dalos, Der Vorhang geht auf, str. 96 s.
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meri slovenskemu. Toda druga plat medalje je, da je takšno ravnanje liberalcev
(ko so MSZP med drugim omogočili vrnitev na oblast leta 2002) dolgoročno
privedlo do popolnega zatona te politične opcije na Madžarskem. Po drugi
strani je v nepomembnost zdrsnil tudi konservativni MDF, ki ga je kot glavna
konservativna sila zamenjala Zveza mladih demokratov (Fidesz) sedanjega in
nekdanjega madžarskega premierja Viktorja Orbána. Slednja je prehodila razmeroma dolgo pot od liberalne do nacionalno-konservativne usmeritve, proti
kateri se je pomaknila že pred prvo volilno zmago leta 1998, formalizirala pa
je spremembo tudi s prestopom iz Liberalne internacionale v Evropsko ljudsko stranko. V mogočni Fideszovi senci se je le krščanskim demokratom uspelo
obdržati kot vsaj nekoliko vplivnemu političnemu subjektu na desni sredini.43
Socialisti so po debaklu leta 1990 postopoma homogenizirali levosredinski
pol madžarske politike in se čez štiri leta že vrnili z absolutno večino sedežev
(209 od 386), kar je bila res v prvi vrsti zasluga volilnega sistema, saj so se lahko
pohvalili samo s triintridesetimi odstotki glasov. Zanimivo, na naslednjih volitvah na las podoben izid ni zadoščal niti več za relativno večino sedežev (dosegli so jih 134). Kljub temu je MSZP s podporo liberalcev vladala neprekinjeno še
od leta 2002 do 2010, po popolnem triumfu Fidesza na zadnjih parlamentarnih volitvah, kar je bilo znova bistveno podloženo z učinki volilnega sistema,
pa je začela stranka postopoma razpadati. Njen nekdanji voditelj in ministrski
predsednik Ferenc Gyurcsány je namreč konec leta 2011 ustanovil bolj sredinsko Demokratično koalicijo.44
Za madžarsko politično prizorišče je slednjič značilna razmeroma opazna vloga skrajno desnih nacionalističnih skupin. Parlamentarno zastopstvo
so sicer doslej dobile štirikrat, leta 1998, ko se je v parlament prebila grupacija z dovolj starožitnim imenom Madžarska stranka pravice in življenja, in po
volitvah med 2010 in 2018, ko je stranka Jobbik postopoma rasla in nazadnje
postala najmočnejša opozicijska politična sila na Madžarskem s petinsko volilno podporo.

Romunija in Bolgarija
Romunijo in Bolgarijo druži dejstvo, da so na prvih povojnih demokratičnih
volitvah spomladi leta 1990 v obeh državah zmagali dediči nekdanje vladajoče organizacije. A če je bila v Bolgariji zmaga Bolgarske socialistične stranke
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Prim. András Bozóki in Eszter Simon, "Hungary since 1989", v: Central and Southeast European Politics
since 1989, ur. S. P. Ramet (Cambridge, 2010), zlasti str. 213–216.
"Sozialisten gespalten", Der Standard, 22. 10. 2011, http://derstandard.at/1319180953222/
Sozialisten-gespalten, pridobljeno: 14. 8. 2018.
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(BSP) razmeroma pičla (dosegla je 211 od 400 sedežev v parlamentu, njena
zaveznica, Bolgarska agrarna nacionalna unija, jih je dodala še šestnajst),45 so
romunske postkomunistične sile, zbrane okrog Ceauşescujevega krvnika Iona
Iliescuja, krepko presegle dvotretjinsko večino (263 od 387 sedežev; grafikon
10). Razsežnost njihovega uspeha je dodatno podčrtalo Iliescujevih 85 odstotkov glasov na sočasno s parlamentarnimi potekajočih predsedniških volitvah.46
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Grafikon 10: Romunski parlament po volitvah maja 1990 (Nohlen in Stöver, Elections in Europe)

Tako bi lahko v nekem smislu za prve res prelomne romunske volitve označili šele odločanje septembra 1992, ko se je opozicija organizirala v koalicijo
Demokratična konvencija in se bolj približala Iliescuju (grafikon 11).47
V Bolgariji sta od 1990 do danes kot stalnici na sceni vztrajali predvsem že
omenjena BSP, katere delež je sicer nihal med 18 in 43 odstotki, a je bila vseskozi vsaj blizu oblasti, če ne drugače, ker je od 2001 do 2011 tudi v času desno-
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Grafikon 11: Romunski parlament po volitvah novembra 1992 (Nohlen in Stöver, Elections in Europe)

sredinskih vlad z Georgijem Parvanovom postavljala predsednika republike, in
stranka turške manjšine, imenovana Gibanje za pravice in svoboščine (DPS).
Slednja je bila del velike večine vladnih koalicij.
Še vedno sicer obstaja tudi glavna socialistična tekmica med letoma 1990
in 2001, Zveza demokratičnih sil (SDS), toda kot že omenjeno, je njen domet
bistveno bolj omejen kot na začetku. Po osvojitvi absolutne večine leta 1997 je
pač začela počasi izgubljati tla pod nogami in njen primat na desni sredini so
prevzeli drugi.
Najprej je to uspelo liberalnemu in sredinskemu personalističnemu Nacionalnemu gibanju Simeon II. (NDSV) pod taktirko zadnjega bolgarskega carja
Simeona, ki pa se je po volitvah 2009 celo poslovilo od parlamenta in svojo
vlogo prve violine med konservativnimi volivci prepustilo sofijskemu županu
Bojku Borisovemu in njegovi stranki Gerb (grafikon 12).48
Romunski razvoj je bil turbulentnejši, njegova bistvena posebnost pa je, da
sta obe poznejši glavni stranki izšli iz nedrij Iliescujeve Fronte narodne rešitve
(FSN). Levo sredino je vseskozi obvladovala Socialdemokratska stranka (PSD,

48

Prim. Maria Spirova, "Bulgaria since 1989", v: Central and Southeast European Politics since 1989, ur. S.
P. Ramet (Cambridge, 2010), zlasti str. 405–407.
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Grafikon 12: Volitve v Bolgariji 2013 (www.parties-and-elections.eu)

prej imenovana Romunska socialna demokracija). Za prevlado na konservativnem polu je tekmovalo več strank, spočetka predvsem po zgodovinskih predhodnicah poimenovani Nacionalna liberalna (PNL) in Krščanskodemokratska
nacionalna kmečka stranka (PNT-CD), udeleženki volitev 1990 (z dokaj skromnim izkupičkom), ki sta bili hrbtenica Demokratične konvencije. Ko pa je ta
na volitvah 2000 popolnoma pogorela, se je začelo pregrupiranje. PNT-CD je
kljub vodilni vlogi v drugi polovici devetdesetih postopoma poniknila v obrobnost, medtem ko se je PNL zbližala s takrat socialdemokratsko Demokratsko
stranko (PD), nastalo iz liberalnega krila Fronte narodne rešitve pod vodstvom
nekdanjega reformističnega predsednika romunske vlade Petra Romana. Stranki sta oblikovali koalicijo za volitve 2004 in na njih sicer doživeli tesen poraz v
boju za parlamentarne sedeže, a je njun kandidat Traian Basescu postal z nekaj
več kot enainpetdesetimi odstotki glasov romunski predsednik.49
Vse odtlej je bila za romunsko politiko značilna izrazita polarizacija na privržence in nasprotnike predsednika Basescuja. Ta se je sočasno vse bolj pomikal iz socialdemokratskih v konservativne vode. Relativno hitro je prišlo tudi

49

Gl. Lavinia Stan, "Romania in the Shadow", v: Central and Southeast European Politics since 1989, ur. S.
P. Ramet (Cambridge, 2010), zlasti str. 381–390 (dalje: Stan, "Romania in the Shadow").
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do razkola med njegovo stranko in večjim delom PNL, ki je postal njegov najradikalnejši kritik. Demokrati so se po drugi strani s konservativnim krilom PNL
pod vodstvom Theodorja Stolojana združili v Demokratsko liberalno stranko
(PDL), danes članico Evropske ljudske stranke. Na parlamentarnih volitvah
2008 in na predsedniških 2009 se je ponovil pat iz leta 2004. Liberalni demokrati so dosegli 115 od 334 sedežev v spodnjem domu parlamenta, levosredinski socialdemokrati samo sedež manj. Basescu si je drugi mandat leta 2009
zagotovil z vsega 50,3 odstotka glasov v balotaži.50 Napetosti so začasni vrh
dosegle z referendumom o Basescujevi odstavitvi julija 2012, ki pa je bil zaradi
prenizke volilne udeležbe za las neveljaven. Socialdemokrati so se v opoziciji
proti predsedniku že pred tem povezali z nacionalnimi liberalci v Socialni liberalni uniji (USL), ki je na volitvah konec leta 2012 povsem prevladala.51
Tako v Romuniji kot v Bolgariji so določen pečat razvoju dala populistična
in nacionalistična gibanja. V Romuniji je najprej prednjačila Romunska stranka
narodne enotnosti (PUNR), ki je bila od leta 1992 celo koalicijska partnerica
v levosredinskem kabinetu. Pozneje je štafetno palico prevzela Stranka velike
Romunije (PRM) Cornelia Vadima Tudorja in se ob polomu desnosredinskih sil
leta 2000 zavihtela celo na drugo mesto med romunskimi strankami s petino
glasov, medtem ko se je Tudor prebil v drugi krog predsedniških volitev, kjer ga
je porazil Iliescu. Takšnega uspeha ni PRM nikdar ponovila; še več, leta 2008 s
3,2 odstotka glasov ni dosegla niti volilnega praga. Leta 2012 je padla na zgolj
1,2 odstotka.
Med bolgarskimi desničarskimi in populističnimi grupacijami je bila najuspešnejša Nacionalna unija Napad (Ataka) Volena Siderova. Njen zvezdni trenutek je bila uvrstitev strankinega vodje v drugi krog predsedniških volitev leta
2006.

Nekdanja NDR
Politična scena nekdanje Nemške DR je z ostalimi okolji deloma neprimerljiva,
ker se je NDR oktobra leta 1990 pridružila ZR Nemčiji in so tudi njene stranke
postale del skupnega nemškega političnega prostora. Toda po drugi strani je
razvoj zaradi več kot štiridesetletne dominacije zgolj ene stranke le ubiral svoja
pota, podobna tistim v obravnavo vključenih srednje- in vzhodnoevropskih
državah.
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Stan, "Romania in the Shadow", str. 391 ss.
"Oppositionsführer mit Regierungsbildung beauftragt", Neue Zürcher Zeitung, 27. 4. 2012, http://www.
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Kot so pokazale že edine demokratične volitve v vzhodnonemški zgodovini 18. marca 1990, so bile v razumljivi prednosti stranke, ki so v NDR, čeprav
povsem podrejene diktatu vladajoče Socialistične enotne stranke Nemčije
(SED), že obstajale in so se ob ne prehudem prečiščevanju najbolj kompromitiranih kadrov pozneje bolj ali manj brez težav vključile v obstoječe zahodnonemške politične organizacije.52 Tako so vse do preloma SED vseskozi lojalni
krščanski demokrati (CDUD) prepričljivo slavili s 40,8 odstotki glasov, skupaj
z zavezniškima strankama pa so se zelo približali absolutni večini glasov. Socialdemokrati (s prvotno okrajšavo SDP), ki po prisilni združitvi s komunisti v
SED v Vzhodni Nemčiji niso imeli lastne organizacije, so dosegli z dobrimi 22
odstotki glasov skoraj pol manj glasov. Zelo slabo so se odrezali vladajoči socialisti, preimenovani v Stranko demokratične levice (PDS), pod vodstvom relativno nekompromitiranega Gregorja Gysija (grafikon 13). Se je pa na volitvah
leta 1990 razločno izrisal za vzhodnonemške dežele značilen volilno-politični
zemljevid. Na jugu, še posebej izrazito na Saškem in v Turingiji, je prevladovala
CDU, v Brandenburgu in Vzhodnem Berlinu levi stranki socialdemokratov in
socialistov.53
Večinska razmerja so bila najbolj spremenljiva v severni deželi Mecklen-
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Grafikon 13: Zadnja ljudska zbornica NDR marca 1990 (Nohlen in Stöver, Elections in Europe)
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53

Prim. Mary Fulbrook, Ein ganz normales Leben: Alltag und Gesellschaft in der DDR (Darmstadt, 2008),
zlasti str. 197–212, in Peter Joachim Lapp, "Die Staatsparteien der DDR", v: Parteien in den deutschen
Ländern: Geschichte und Gegenwart, ur. A. Kost, W. Rellecke in R. Weber (München, 2010), str. 49–70.
Rezultati volitev pri Nohlen in Stöver, Elections in Europe, str. 779 in 793.
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burg-Prednja Pomorjanska in v Saški-Anhalt. Z leti je dominacija demokristjanov sicer pešala, a manj na deželni kot na zvezni ravni, kjer je bila od leta 1998
do 2009 na ozemlju NDR najmočnejša SPD. Na zadnjih zveznih volitvah septembra 2013 je CDU prvič od leta 1990 uspelo doseči relativno večino v vseh
petih vzhodnonemških deželah, celo v Brandenburgu (preglednica 1).
Preglednica 1: Izidi nemških zveznih volitev septembra 2013 v petih vzhodnonemških deželah v %
glasov (www.election.de)
Dežela/stranka

CDU

LEVICA

SPD

ZELENI

FDP

Turingija

38,8

23,4

16,1

4,9

2,6

Saška

42,6

20,0

14,6

4,9

3,1

Saška-Anhalt

41,2

23,9

18,2

4,0

2,6

Brandenburg

34,8

22,4

23,1

4,7

2,5

Mecklenburg-Pr.
Pomeranija

42,5

21,5

17,8

4,3

2,2

ZVEZNO POVPR.

41,5

8,6

25,7

8,4

4,8

PDS, ki se je v želji po razširitvi svojega vpliva na zahod, kar ji je po letu
2005 marsikje uspelo, povezala z nekaterimi zahodnonemškimi levičarskimi
skupinami v novo stranko Levica, se je vseskozi obdržala kot pomembna regionalna sila na vzhodu Nemčije. Najmočnejša je ostala v Vzhodnem Berlinu, tudi
v Brandenburgu je bila v določenem trenutku blizu relativni večini.54
Za nemški vzhod je značilna podpovprečna moč obeh manjših dolgoletnih zveznih parlamentarnih strank, zelenih in liberalcev (FDP). Slednja je sicer
predvsem v deželi Saška-Anhalt, glavni trdnjavi svoje zgodovinske predhodnice,
Liberalnodemokratske stranke Nemčije (LDPD), včasih presegla desetodstotno
znamko, a je po drugi strani velikokrat izpadala iz vzhodnonemških deželnih
parlamentov. Ravno tako je CDU že kmalu po združitvi učinkovito pometla z
morebitno konkurenco na desni sredini, predvsem z bavarski Krščansko-socialni uniji bližnjo Nemško socialno unijo (DSU), ki je marca leta 1990 še zbrala
6,3 odstotka glasov, toda že na deželnozborskih volitvah oktobra istega leta se
ni prebila niti v en deželni zbor.
Bistveno večji pomen kot v zahodnonemških deželah imajo nadalje skrajno desne in populistične grupacije. V devetdesetih letih 20. stoletja sta za toza-

54

Prim. za razvoj razmerij med strankami po posameznih deželah Andreas Kost, Werner Rellecke in
Reinhold Weber (ur.), Parteien in den deutschen Ländern: Geschichte und Gegenwart (München,
2010).
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devni primat tekmovali Nemška ljudska zveza (DVU) in Nacionalnodemokratska stranka (NPD), ki je bila v prvem desetletju 21. stoletja bistveno uspešnejša.
V novejšem času je obe povsem zasenčila Alternativa za Nemčijo (AfD), ki je
ponekod na vzhodu že druga najmočnejša politična sila.55

Aleš Maver, Darko Friš
DEMOCRATIC LEGISLATIVE ELECTIONS IN CENTRAL-EAST EUROPE
FROM 1989 TILL 1991 AND THEIR INFLUENCE ON THE SHAPING
OF THE PARTY LANDSCAPE UNTIL 2013

SUMMARY
The paper's main aim is to describe the changes experienced by party landscape of the selected former Socialist countries in the Central-East Europe from
their democratic electoral premieres in the period between 1989 and 1991
until 2013. The authors try to explain the situation more than two decades later
from the historical point of view, taking the emerging partly landscapes of the
early 1990s as a starting point.
All the electoral premieres during the "Spring of nations" from 1989 and
1991 featured a showdown between the ruling Communists and their successor parties and the newly formed or emerging opposition. Except in the Hungarian case, where new political groups were legalized pretty soon, in all other
environments opposition blocs or coalition-like heterogenous opposition parties were formed (e. g. Union of Democratic Forces in Bulgaria, Popular Fronts
in Latvia and Estonia, Sajudis in Lithuania, Solidarity in Poland, Civic Forum/
Public against Violence in Czechoslovakia, even Alliance for Germany in the
German DR; on the other hand Croatian Democratic Union). The opposition
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Prim. Sebastian Friedrich, Die AfD: Analysen – Hintergründe – Kontroversen (Berlin, 2017), ali
Alexander Häusler (ur.), Die Alternative für Deutschland: Programmatik, Entwicklung und politische
Verortung (Wiesbaden, 2016).
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was victorious in all the discussed countries other than Bulgaria (where the
opposition victory followed later in 1991) and Romania (where post-Communists retained power until 1996). On the other hand, none of the coalitions
or big tent parties from the early 1990s survived next two decades. Some of
them do exist, like Lithuanian Sajudis, but represents only a portion of the party
landscape, one of the major characteristics of the party systems in the CentralEast Europe being, that the parties with their roots in the democratic revolutions around the fall of the Berlin Wall tend to be seen as right-wing or centreright in their respective environments, whereas successors of the former ruling
forces occupy the area left of the centre. Only few centre-left parties that are
completely unconnected to power structures from before 1990, succeeded
in securing a large share of electorate (e. g. Estonian or to some degree Social
Democrats). The situation is, of course, pretty different in the area of the former
German Democratic Republic which joined the Federal Republic. Hence, also
visible dominance of centre-right in the east of the European Union, which is
much stronger than in West, can be partly explained.
Only in few cases, really stable party systems emerged until 2010s. This
holds true, perhaps, for Poland, where both dominant parties share their roots
in the Solidarity coalition of 1989, and Estonia, where both strongest political groups form part of the European liberal family, but their positions greatly diverge, particularly regarding the Estonian Soviet legacy. For the Czech
Republic, unstable political majorities proved to be a rule, although the Civic
Democratic Party long seemed to hegemonize the centre-right and the Social
Democratic Party the centre-left part of the political spectrum, which changed
completely after 2013. In the neighbouring Slovakia, centre-left appears to be
much more consolidated under the prevalence of the Direction party than the
fragmented centre-right.
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Izvleček:

Pričujoči članek se ukvarja s sodobnimi slovenskimi pisateljicami
zgodovinskega romana. Osrednji del besedila predstavlja analiza izbranih
sodobnih zgodovinskih romanov Zlate Vokač (Knjiga senc, 1993), Mojce
Kumerdej (Kronosova žetev, 2016) in Zlatke Rakovec-Felser (Vražja Liza,
2017), ki so izšli po letu 1990. Izbrani romani literarni čas postavljajo v 15.,
16. ali zgodnje 17. stoletje, ki so slovenski prostor zaznamovala predvsem s
propadom Celjskih grofov, turškimi vpadi, reformacijo in protireformacijo. V
prispevku sta ob reprezentaciji zgodovinskega ženskega lika v izbranih romanih
na kratko predstavljena tudi razvoj slovenskega zgodovinskega romana in
vloga slovenskih pisateljic v njem. Osvetljeni pa so tudi zgodovinski romani
slovenskih pisateljic, izdani po drugi svetovni vojni, ki tematizirajo predvsem
čas reformacije in protireformacije.

Ključne besede:

zgodovinski romani, ženski liki, slovenske pisateljice, Mojca Kumerdej, Zlatka
Rakovec-Felser, Zlata Vokač
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Maribor, letnik 18 (2018), št. 2, str. 557–586, 72 cit., 2 preglednici, 3 slike
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški)
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Uvod
Zgodovinski roman velja za enega najbolj priljubljenih žanrov, saj ponuja bralcem dostop do poznavanja preteklosti skozi izmišljeno zgodbo, za katero se
zdi, da bi prav tako lahko bila resnična. Hkrati bralcu omogoča razširitev zgodovinskega znanja, saj mora besedilo, da ustreza žanru zgodovinskega romana,
temeljiti na resničnih zgodovinskih dogodkih in osebah. Prav zaradi močne
povezave resnice in fikcije se je zgodovinski roman že od vsega začetka pojavil kot contradictio in adjecto, torej kot oksimoron.1 Gre za binarno nasprotje,
pri katerem je kot ''zgodovinski'' zavezan upodobitvi dejstev oz. zunajbesedilne
realnosti, kot roman pa ima pravico do pesniške svobode in neodvisnega literarno-domišljijskega ustvarjanja.2 Utemeljitelj zgodovinskega romana, Walter
Scott, je z romanom Waverley (1814) ustvaril paradigmo žanra z ''novo generično zavestjo'', ki pa se je skozi obdobja vse do danes močno spreminjala. Žanrske
določitve, ki v novejšem času niso tako ostre (morda nikoli povsem niso bile),
zamejujejo fabulativni odmik od preteklosti, ki avtorju/ici ni mogla biti dostopna, vključevanje zgodovinskih dejstev, prepletanje zgodovine in fikcije, zgodovinsko atmosfero ter uporaba popularnih pripovednih postopkov in motivov,
ki jih literarna zgodovina pripisuje romantični dediščini. Vloga zgodovinskega
romana v 20. in 21. stoletju predstavlja združitev raziskovanja, premišljenosti in
hkrati zabave. Žanr je privlačen tako za avtorje, bralce kot tudi literarne zgodovinarje. Med novejšimi pristopi k raziskovanju tega žanra so zagotovo ženske
študije3, ki lahko v tem okviru v reprezentaciji zgodovine iščejo feministične
smernice, preučujejo ženske podobe ali raziskujejo žensko kot pisateljico zgodovinskih romanov.4
Za najbolj plodovit pristop k feministični literarni vedi se je izkazal prav
študij ženskih podob5, cilj katerega je dojeti proces branja kot komunikacije

1

2
3

4

5

Clive Thomson, Mikhail Bakhtin and the Epistemology of Discourse, Volume 2 (Amsterdam–
Atlanta,1990), str. 31–32.
Nataša Bavec, Resnična zgodba (Ljubljana, 2009), str. 7 (dalje: Bavec, Resnična zgodba).
Ženska literarna veda označuje raziskave o literaturi pisateljic, podobah ženskosti (tako v literarnih
besedilih avtorjev kot avtoric) in teoretične študije o konceptih in problemih, ki se odpirajo, ko izhodišče raziskovanja predstavlja vprašanje, kako se v literarno delo vpisuje spolna razlika. Toril Moi, ena
izmed predstavnic feministične literarne vede, hkrati izpostavlja, da osnovni namen ženskih študij ni
zgolj literarnoveden, ampak je v veliki meri političen: patriarhalne prakse poskuša razgaliti, ne pa jih
nadaljevati (Katja Mihurko Poniž, Labirinti ljubezni v slovenski književnosti od romantike do II. svetovne vojne (Ljubljana, 2008), str. 88 (dalje: Mihurko Poniž, Labirinti ljubezni v slovenski književnosti…);
Toril Moi, Politika spola/teksta (Ljubljana, 1999), str. 10 (dalje: Moi, Politika spola/teksta)).
Tomo Virk, Moderne metode literarne vede in njihove filozofsko teoretske osnove (Ljubljana, 2003),
str. 239–240.
Za osrednje pa tudi temeljno delo o študijah ženskih podob velja zbornik Images of Women in Fiction:
Feminist Perspectives, ki je izšel leta 1972 v uredništvu Susan Koppelman Cornillon (Moi, Politika
spola/teksta, str. 54).
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med življenjem avtorja/avtorice in življenjem bralke.6 Na Slovenskem je zgodovinski žanr v veliki meri stimuliral pisateljice, že takoj po drugi svetovni vojni
pa tudi danes. Feministične študije, ki so se posvečale tudi iskanju ''pozabljene
polovice'', so prinesle nova spoznanja o ženskah na vseh področjih7, še posebej
o ''vsakdanjih'' ženskah v zgodovini. Mnoge avtorice so z novimi zgodovinskimi spoznanji izkoristile priložnost in so podobe takih, (ne)vsakdanjih žensk,
ki so v zgodovini svoj glas imele ali pa so ga krivično izgubile, vpletle v zgodbe.
Zgodovinski čas, ki je bil do žensk še posebej krivičen, je bil čas reformacije in
katoliške prenove (protireformacije) in je v zato v veliki meri vzpodbudil tudi
slovenske pisateljice, da so ženskam tega časa (16. in 17. stoletja) ponudile ali
obudile glas skozi zapisano zgodbo.

Zgodovinski roman na Slovenskem
O teorijah zgodovinskega romana, njegovih tipologijah in protislovjih je bilo
zapisanega že veliko in tako resnično ne velja za svežo temo razpravljanja, vendar sta se na Slovenskem temu žanru najbolj posvetila Nataša Bavec, ki se v svoji
znanstveni razpravi Resnična zgodba (2009) tematike zgodovinskega romana
loti z vidika literarne teorije in zgodovine, Miran Hladnik, ki je v monografiji
Slovenski zgodovinski roman (2009) opravil obsežno raziskavo značilnosti slovenskih literarnih del zgodovinskega žanra, ter Igor Grdina v preglednem članku Zgodovinski roman v slovenski književnosti (2003).
V 19. in začetku 20. stoletja je imel zgodovinski roman na Slovenskem veliko vlogo predvsem pri ustvarjanju kolektivnih predstav o preteklosti in je bil
izredno politično angažiran. Poseben poudarek zgodovinskih poglavij v romanih je predstavljal začetek ''domače'' zgodovine (npr. naselitev Slovanov v alpsko-jadranskem prostoru, življenje v Karantaniji, delovanje Cirila in Metoda),
bralci pa so najpogosteje posegali (in še posegajo) po romanih o turških vpadih
ob koncu srednjega veka, o vzponu in propadu Celjskih grofov, kmečkih uporih, protestantsko-katoliških sporih ter razkolu liberalnega in ''klerikalnega''
tabora.8 Prvi slovenski zgodovinski roman Josipa Jurčiča (1844–1881), ki je bil
občudovalec paradigme Walterja Scotta, z naslovom Ivan Erazem Tattenbach
(1873), na primer govori o poskusu strmoglavljenja Habsburžanov z neuspe-

6
7

8

Moi, Politika spola/teksta, str. 51.
''Žensko vprašanje'' danes ni več značilno samo za (post)feministično gibanje, ampak tudi za filozofski, sociološki, antropološki, kulturološki in psihološki diskurz oz. njihovo zmes (Alojzija Zupan Sosič,
Spolna identiteta in sodobni slovenski roman (Ljubljana, 2005), str. 94).
Igor Grdina, ''Zgodovinski roman v slovenski književnosti'', v: Mednarodni simpozij Obdobja 21, ur.
Miran Hladnik in Gregor Kocijan (Ljubljana, 2003), str. 163 (dalje: Grdina, ''Zgodovinski roman v slovenski književnosti'').
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šnim pučem v 17. stoletju. Tri leta za Jurčičevim romanom je izšlo delo Zadnji
dnevi v Ogleju (1980) Alojzija Carlija (1864–1891), ki tematizira vzpon krščanstva nad poganstvom in hunskim kraljem Atilo v 5. stoletju, šele leta 1906 pa
je Fran Saleški Finžgar (1871–1962) izdal večkrat ponatisnjen in preveden
roman Pod svobodnim soncem. V prvi polovici 20. stoletja so za vodilne pisce
zgodovinskega žanra veljali Ivan Pregelj (Plebanus Joannes (1920)), Ivan Tavčar (1851–1923) z obsežnim romanom Izza kongresa iz leta 1908 in Visoško
kroniko (1919), Fran Govekar (1871–1949) z romanom Svitanje (1921), Prežihov Voranc (1893–1950) (Požganica (1939) in Doberdob (1940)) in nenazadnje Vladimir Bartol (1903–1967) z največkrat prevedenim slovenskim romanom tistega časa Alamutom (1938).9
Kot piše Grdina, tudi med drugo svetovno vojno zgodovinski roman nikakor ni zamrl.10 S pripovedjo o davni preteklosti so pisatelji utrjevali zvestobo
''slovenski deželi'' in s tem podpirali uporniško Osvobodilno fronto, npr. Janez
Jalen (1891–1966) z Bobri (1943) in France Bevk (1890–1970) z romanom
Umirajoči bog Triglav (1930).
Po drugi svetovni vojni zgodovinski teksti dolgo časa niso pridobili statusa
zgodovinskega romana, saj se je politika tistega časa osredotočala predvsem
na sedanjost in stremenje v prihodnost. V času socialistične Jugoslavije je država financirala zgolj leposlovje in prevode, preko katerih se je utrjevala pripadnost jugoslovanski multietnični identiteti.11 Teksti, ki so tematizirali drugo
svetovno vojno, niso bili deležni velike javne pozornosti (npr. Miško Kranjec
(1908–1983): Za svetlimi obzorji) vse do začetka razpada komunističnega režima v Jugoslaviji,12 še manj pa je bila zanimiva prva svetovna vojna. Kljub temu je
potrebno opozoriti, da pisanje o prvi svetovni vojni nikakor ni zamrlo. Obsežen
roman Pavlihova kronika (1964) Juša Kozaka pripoveduje o veliki vojni, ki jo
je sicer avtor sam doživel. Kljub temu pa sta časovna oddaljenost več desetletij
od velike vojne in daljša pripovedna forma pisatelju omogočila prikazati širšo
sliko vojne.13 Nenazadnje pa temo prve svetovne vojne vpeljuje tudi Stanko
Majcen v svojih črticah in dramskih besedilih,14 priljubljena besedila pa so bila
tudi dnevniški zapisi pisateljev (npr. Frana Milčinskega, slovenskega pisatelja,
pesnika in dramatika, ki pripoveduje o začetnem navdušenju nad vojno, ki bi
9
10
11

12
13

14

Grdina, ''Zgodovinski roman v slovenski književnosti'', str. 164–169.
Prav tam, str. 169.
Alojzija Zupan Sosič, Na pomolu sodobnosti ali o književnosti in romanu (Maribor, 2011), str. 95 (dalje:
Zupan Sosič, Na pomolu sodobnosti ali o književnosti in romanu).
Grdina, ''Zgodovinski roman v slovenski književnosti'', str. 170.
Alenka Koron, ''Reprezentacije Velike vojne pri Jušu Kozaku'', Studia Historica Slovenica 15, št. 3
(2015), str. 560.
Jožica Čeh Steger, ''Stanko Majcen in Velika vojna'', Studia Historica Slovenica 15, št. 3 (2015), str.
569–574.
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se lahko pri mladih fantih izkazala za dobro odskočno desko v vojaški karieri,
kasneje pa opisuje grozote na bojnih poljih. Hkrati taka besedila ponujajo odličen vir za preučevanje življenja vojakov na bojiščih prve svetovne vojne).15
Na Slovenskem je zgodovinski roman dosegel dva vrhunca: najprej med
letoma 1925 in 1935 ter drugega ob koncu sedemdesetih let, ko je na primer
Drago Jančar (1948–) izdal Galjota (1978), Saša Vuga (1930–2016) istega leta trilogijo o poznem srednjem veku Erazem Predjamski idr. Slovenci so
svoje predstave o preteklosti velikokrat oblikovali prav na podlagi leposlovja.
Predvsem marsikatera literarizirana biografija (npr. velik del opusa Ilke Vašte
(1891–1967) in Mimi Malenšek (1919–2012) je pripomogla k temu, da so se
ljudje ''poučili'' o pomembnih zgodovinskih osebnostih.16
Zgodovinski roman se je ponovno razcvetel v drugi polovici osemdesetih let in se obdržal v devetdesetih, ko je prišlo tudi do ponatisa nekaterih starejših besedil, prevodov tujih zgodovinskih romanov ter prevodov nekaterih
slovenskih zgodovinskih romanov.17 Če je literatura v osemdesetih še zmeraj
ohranjala nacionalnoafirmativno poslanstvo, se je v devetdesetih premaknila
v intimno vlogo. Število romanov na sploh se je v primerjavi z osemdesetimi
potrojilo. Miran Hladnik ugotavlja, da je v devetdesetih letih prejšnjega stoletja
nastalo okoli 27 besedil, ki bi jih lahko umestili v žanr zgodovinskega romana,
če ne štejemo ponatisov starejših romanov. Dodaja, da je produkcija zgodovinskih romanov v devetdesetih obsegala naslednje žanrske tipe: biografije znamenitih Slovencev, romane o ljubljanskem potresu, o skrivnostnih združbah,
besedila na temo lokalne zgodovine, rodbinske sage in romane, ki so prepoznavni po jezikovnem in stilnem eksperimentu.18 Med pisatelji zgodovinskega
romana, katerih delo obsega najširši opus, je po pregledu izdaj zgodovinskih
romanov brezpogojno Ivan Sivec (1949). Med njegovimi zgodovinskimi romani, če naštejemo zgolj nekatere, so Triglavski kralj, Biseri bolečine, In večno bodo
cvetele lipe, Krvava grajska svatba (1997) idr. Zgodovinski romani, ki so zaznamovali devetdeseta leta, so še Galilejev lestenec (1997) Dušana Merca (1952),
Kraljeva hči (1997) Igorja Škamperleta (1962), Somrak (1996) Vladimirja Kavčiča (1932), Slovenski orator dr. Janez Bleiweis (1990) Tite Kovač (1930–2016),
Knjiga senc (1993) Zlate Vokač (1926–1995), Pesnikov nokturno (1992) Mimi
Malenšek (1919–2012), Sij nad reko (1997) Frančka Štefanca, Prekmurska

15

16
17

18

Več o tem: David Hazemali, ''The Battle of Galicia: The Disintegration of the Austro-Hungarian Land
Forces on the Eastern Front in the First World War, With special Emphasis on the Role of the Graz's III
Corps and Slovenian Soldiers'', Studia Historica Slovenica 17, št. 1 (2017), str. 161–196.
Grdina, ''Zgodovinski roman v slovenski književnosti'', str. 170.
Miran Hladnik, Slovenski zgodovinski roman (Ljubljana, 2009), str. 118 (dalje: Hladnik, Slovenski zgodovinski roman).
Miran Hladnik, Slovenski zgodovinski roman danes, http://lit.ijs.si/zgr_dons.html, pridobljeno: 15. 8.
2018).
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zgodba (1997) Draga Kuharja (1954), Veliki voz (1992) Miloša Mikelna (1930–
2014), Pot v Trento (1994) Kajetana Koviča (1931–2014), postmoderni zgodovinski roman Florjana Lipuša (1937) z naslovom Stesnitev (1995), Maranatha
ali Leto 999 (1996) Alojza Rebule, Skarabej in vestalka (1997) Ferija Lainščka
(1959), Na rožnatem hrbtu faronike Saše Vuga, največji pripovedni projekt,
obsežna družinska saga Lipa zelenela je (1997–2000) Bogdana Novaka (1944)
in drugi.
V Sloveniji je po letu 2000 s potenco naraslo število romanov in literarnozgodovinskih prispevkov o njih, še posebej zgodovinskih romanov. Miran
Hladnik v seznamu na koncu monografije Slovenski zgodovinski roman,19 navede kar dvainštirideset različnih zgodovinskih romanov.20 Največ zgodovinskih
romanov so zapisali že omenjeni Ivan Sivec, ki še zmeraj velja za najplodovitejšega pisca zgodovinskih romanov, Drago Jančar, ki se sicer ogiba žanrske oznake svojih romanov, Dušan Merc in Bogdan Novak. Zgodovinski roman tudi po
letu 2010 še vedno ostaja živ žanr, nikakor še ni zamrl. Na literarnem panelu
se pojavljajo tako novi pisci zgodovinskega romana kot tudi ponatisi starejših
avtorjev.
Vedno več je prisotnih tudi pisateljic, npr. Polona Škrinjar, Marija Mercina,
Tanja Tuma, Mojca Kumerdej, Kristina Menih, omeniti pa moramo tudi antropologinjo in pisateljico Svetlano Slapšak, ki je s svojim romanom Istomesečniki
(2018) dogajanje postavila v devetdeseta leta na Balkan v času vojne, ki jo je
avtorica sicer tudi sama izkusila,21 in ga težko umestimo v žanr zgodovinskega
romana.
Za sodobni, post-postmodernistični tip literature je sicer značilen t. i. literarni eklekticizem, ki obsega zvrstni, vrstni, žanrski, stilni in oblikovni sinkretizem.22 Tako je tudi za zgodovinski roman tega časa značilna spojitev več tipov
romana v neko novo žanrsko celoto, ki pa še zmeraj ohranja prepoznavna

19
20

21

22

Hladnik, Slovenski zgodovinski roman, str. 324–326.
Monografija Mirana Hladnika Slovenski zgodovinski roman je izšla leta 2009, zatorej seznam obsega
zgodovinske romane, ki upoštevajo določila zgodovinskega romana in so izšli do leta izida.
Nekateri teoretiki zagovarjajo dejstvo, da roman velja za zgodovinski, če je od dogodkov v romanu
minilo vsaj 50 let, spet drugi zagovarjajo dobo petindvajsetih let (Lynda G. Adamson, World Historical
Fiction : An Annotated Guide to Novels for Adults and Young Adults (Santa Barbara, 1999), str. 3)), vedno
bolj pa se uveljavlja teorija (zagovarja jo npr. Walter Schiffels), da gre za zgodovinski roman takrat, ko
se pripoved dogaja v času, ki se ga pisatelj še ni zavedal oz. izkusil. Besedilo bi torej bilo zgodovinski
roman, tudi če govori o dogodkih, ki so komajda oddaljeni, le da poudarja časovno razliko med trenutkom pripovedovanja in zgodovinskimi dogodki v zgodbi. Nekatere teorije, ki jih omenja Miran
Hladnik, pa časovne teorije ne določajo z leti, temveč z zgodovinskim občutjem. Besedilo naj bi bilo
zgodovinski roman tudi, če govori o časovno bližnjih dogodkih, vendar mora ozaveščati in poudarjati
časovno razliko med trenutkom pripovedovanja in časom dogodkov ter graditi iz nje svoj temeljni
učinek na bralca.
Zupan Sosič, Na pomolu sodobnosti ali o književnosti in romanu, str. 96–101.
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žanrska določila.23 Žanrska čistost zgodovinskega romana tako počasi ponika
v preteklost, saj je rušenje kanonskih oblik že tipična lastnost sodobne literature.24 Žanri se namreč spreminjajo s privzemanjem in hibridizacijo konvencij
drugih žanrov. Hladnik sodobni zgodovinski roman označi celo kot zmes zgodovinskega romana 19. stoletja, detektivke in znanstvene fantastike.25 Tipični
primer takega žanrskega sinkretizma je nagrajeni roman Mojce Kumerdej Kronosova žetev (2016), ki bi ga lahko zaradi v besedilo vstavljenih esejističnih filozofskih monologov, globokih verskih vprašanj ter vprašanj o smislu življenja in
nenazadnje o vlogi ženske v svetu, ob zgodovinskem žanru brez težav označili
za filozofski roman.

Sodobne slovenske pisateljice zgodovinskega romana
Zgodovinski roman je že od nekdaj še posebej priljubljen pri ženski populaciji, tako pri bralkah kot tudi ustvarjalkah zgodovinskega romana. Miran Hladnik zapiše, da je zgodovinski žanr v preteklosti precej bolj stimuliral žensko
ustvarjalnost kot konkurenčni žanri.26 Ob pregledu antologij, monografij in
zbornikov pa ugotavljava, da slovenskim pisateljicam zgodovinskega romana
ni posvečena pretirana pozornost. S sodobnimi ženskimi romanopiskami so
se ukvarjale Silvija Borovnik, Katja Mihurko Poniž, Valerija Vendramin, Alojzija
Zupan Sosič, Milena Mileva Blažič, Irena Avsenik Nabergoj idr.
Pred letom 1945 so se na primer s kmečko povestjo, ki je bilo v slovenskem
prostoru zelo priljubljena, ukvarjale le tri pisateljice, medtem ko je zgodovinski
roman do danes napisalo kar triindvajset pisateljic. Kaj je razlog za to, da so se
avtorice našle prav v zgodovinskem žanru? Miran Hladnik ugiba, da je v zgodovinski povesti morda več uglednejših vlog za ženske osebe in je tako ustrezal
ženskim socialnim ambicijam.27
Od leta 1945 pa do osamosvojitve Slovenije leta 1991 je število objav zgodovinskega romana pri avtoricah močno naraslo. Največ zgodovinskih romanov
so izdale Mimi Malenšek, Ilka Vašte, Mira Mihelič, Tita Kovač in Zora Piščanc.

23

24

25
26
27

Alojzija Zupan Sosič, Zavetje zgodbe. Sodobni slovenski roman ob koncu stoletja (Ljubljana, 2003), str.
99.
Nadežda Starikova, ''K vprašanju tipologije zgodovinskega romana'', Primerjalna književnost 23, št. 1
(2000), str. 24.
Hladnik, Slovenski zgodovinski roman, str.43.
Prav tam, str. 237.
Hladnik, Slovenski zgodovinski roman, str. 240.
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Preglednica 1: Seznam avtoric slovenskega zgodovinskega romana po prvi svetovni vojni
Seznam avtoric slovenskega zgodovinskega romana po prvi svetovni vojni
Julija Bračič

Katarina Marinčič

Ilka Vašte

Valerija Skrinjar-Tvrz

Mimi Malenšek

Ivanka Mestnik

Margareta Hess-Rak

Evelina Umek

Tita Kovač

Vilma Purič

Milena Mohorič

Tina Kodre

Mira Mihelič

Anna Wittula

Zora Piščanc

Zlatka Rakovec-Felser

Zdenka Žebre

Polona Škrinjar

Zlata Vokač

Marija Mercina

Ivanka Čadež

Tanja Tuma

Kristina Menih

Mojca Kumerdej

Omeniti pa velja tudi Mileno Mohorič, ki sicer velja za eno najvidnejših
ustvarjalk kratke proze, po njeni smrti pa je izšel tudi zgodovinski kmečki roman
Hiša umirajočih (1975).28 Avtorice so si za dogajalni čas v svojih romanih v največji meri izbirale 19. stoletje, kjer so si za podžanr romana izbrale zgodovinski
biografski roman oz. fikcionirano biografijo29 (npr. roman Ilke Vašte Izobčenec
(1960), ki govori o Janezu Trdini, Najbogatejši Kranjec (1979) Tite Kovač, ki
govori o Žigi Zoisu ali roman o Antonu Janši Zlati roj (1988) Mimi Malenšek).
Tudi tematizacija prve svetovne vojne je bila izredno zanimiva za avtorice, saj
je prav velika vojna na bojišča pripeljala tudi ženske v vlogi bolničark, zdravnic,
novinark in celo kot vojakinj.30 Hkrati pa je prva svetovna vojna močno posegla tudi v dinamiko družinskega vsakdana in razdelitve tradicionalnih vlog. Ob

28

29

30

Jožica Čeh Steger, ''Literarne podobe poti v svobodo v taboriščni prozi Milene Mohorič in Branke
Jurca'', Studia Historica Slovenica 16, št. 1 (2016), str. 167.
Fikcionirano biografijo (angl. fictionalized biography), ki tematizira življenje neke osebe na podlagi
resničnih, preverjenih in raziskanih dejstev, je potrebno ločiti od fiktivne biografije (angl. Biographical
fiction), ki pripoveduje o fiktivnem življenju izmišljene osebe. Ina Schabert opozarja, da je v 20. stoletju sicer skoraj nemogoče ločiti eno od drugega zaradi modernističnih pripovednih postopkov,
ki ustvarjajo umetniško subjektivizirano resničnost, saj se v modernizmu fikcionalizirana biografija
usmerja k analizi posameznikovega notranjega življenja (Bavec, Resnična zgodba, str. 26).
Katja Mihurko Poniž, ''Prva svetovna vojna v delih slovenskih književnic'', Studia Historica Slovenica
15, št. 3 (2015), str. 578. Več o tem tudi: Maja Godina Golja, Vojne na Slovenskem: pričevanja, spomini,
podobe (Ljubljana, 2012).
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odhodu moškega, torej glave družine v vojsko, je morala ženska poleg vloge
gospodinje in matere prevzeti še celotno skrb za preživljanje družine in njene
finančne preskrbe.31 Tako ženske v zgodovini prvič resnično zavzamejo mesto
dejavnega zgodovinskega subjekta. Dogajalni čas, ki je prav buril domišljijo slovenskih avtoric, je zgodnji novi vek (15., 16. in začetek 17. stoletja),32 pri čemer
so literarno dogajanje v ta čas postavile npr. Ilka Vašte, Mimi Malenšek, Zlata
Vokač, Tita Kovač, Zora Piščanc, Zlatka Rakovec-Felser in Mojca Kumerdej. V
novejši slovenski prozi se Slovenke kot avtorice romana izrazito pojavijo zlasti
v obdobju na prelomu tisočletja, tj. po letu 1980.33
Daleč najplodovitejša avtorica zgodovinskega romana je nedvomno Mimi
Malenšek (1919–2012), ki jo po številu izdanih zgodovinskih romanov prekaša zgolj Ivan Sivec, so pa njegovi romani krajši.34 Izdala je štirinajst obsežnih zgodovinskih, biografskih ter vojnih romanov. Ob njihovem pisanju se
je zavzeto poglabljala v zgodovinske študije.35 V njih se je posvečala različnim
zgodovinskim tematikam in bržkone skoraj vsem obdobjem slovenske zgodovine od časa Karantanije v Bratstvu (1957), pokristjanjevanju v romanu Črtomir
in Bogomila (1959) pa do reformacije in protireformacije (roman o Trubarju z
naslovom Plamenica (1957), Tomažu Hrenu v romanu Inkvizitor (1964) in o
Gallusu v Poslušaj, zemlja (1968)), 19. stoletja (npr. leta 1970 je na primer izšla
biografija Dragotina Ketteja in Aleksandra Murna z naslovom Pojoči labodi, ki
je eden najdaljših romanov, njen zadnji roman Pesnikov nokturno (1992) pa
govori o Francetu Prešernu; v čas industrializacije pa je umestila roman Vigenjci
(1957) in njegovo nadaljevanje Skobci nad dolino (1985) ter Purgarji (1987)).
Druga svetovna vojna se je dotaknila tudi Mimi Malenšek. V ta dogajalni čas
je postavila romane Daj mi roko, pomlad (1957), V življenje (1948) in Temna
stran meseca (1960), ki vključuje poglede na vojno s strani domobrancev, kar
je bilo za čas, ko je roman izšel, resnično pogumno. Kljub temu (ali pa morda
prav zato) je bil roman ob izidu takoj razprodan. Na temo druge svetovne vojne
je nastala tudi obsežna trilogija Sonce je obstalo (1976), za katero je prejela
Župančičevo nagrado.36
Zelo brana so bila tudi dela Mire Mihelič (1912–1985), predvsem zgodo-

31

32

33

34
35

36

Kornelija Ajlec, ''Sistem državnih preživnin in pokojnin za družine vojakov (1914–1918)'', Studia
Historica Slovenica 16, št. 1 (2016), str. 110.
Več o slovenskih avtoricah, ki so dogajalni čas postavile v obdobje zgodnjega novega veka, v naslednjem poglavju.
Silvija Borovnik, ''Sodobne slovenske romanopiske'', v: Mednarodni simpozij Obdobja 21: Slovenski
roman, ur. Miran Hladnik in Gregor Kocijan (Ljubljana, 2003), str. 99.
Hladnik, Slovenski zgodovinski roman, str. 242–243.
Silvija Borovnik, Pišejo ženske drugače? O ženskah kot o pisateljicah in literarnih likih (Ljubljana,
1995), str. 79 (dalje: Borovnik, Pišejo ženske drugače?).
Meta Kušar, "Meta Kušar z Mimi Malenšek", Sodobnost 27, št. 9 (2008), str. 1200.
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vinska romana, Tujec v Emoni (1978), ki je postavljen v 4. stoletje v antično Ljubljano ter Cesta dveh cesarjev (1981), ki se navezuje na ljubljanski kongres leta
1821. Borovnikova opozarja, da se Miheličeva v svojih delih izkazuje kot prva
nadaljevalka feminističnih idej z začetka 20. stoletja, predvsem zaradi problematizirane razlike med moško in žensko perspektivo ter ženskih likov, ki so pri
njej prvič umetniško razviti.37
Obsežni opus ima tudi Ilka Vašte (1891–1967), ki je bila kot pisateljica velikokrat premalo upoštevana. Njena dela so bila zelo brana. Veljala je za zelo priljubljeno avtorico. Napisala je kar 16 knjig, med katerimi se v več kot polovici
ukvarja s slovensko zgodovinsko tematiko. Njeno najbolj znano in vsaj štirikrat
ponatisnjeno delo je Roman o Prešernu iz leta 1937, ki ga je izdala v samozaložbi. Pozornost je pritegnila tudi s svojimi zadnjimi tremi zgodovinskimi romani,
ki v središče dogajanja postavljajo njeno rodno Novo mesto v času reformacije
in protireformacije, z naslovi Upor (1950), Gričarji (1956) in Izobčenec (1957).
Še posebej zanimiv je roman Gričarji, ki govori o novomeški družini. Avtorica
v roman vpleta preverjene zgodovinske dogodke (npr. nastanek prvih slovenskih knjig, čas katoliške prenove idr.), osebe (Gričarjevi, Primož Trubar, baron
Ungnad idr.) in celo zgodovinske ilustracije. Ilka Vašte ne sodi med sodobne
pisateljice zgodovinskega romana, vendar njenega obsežnega opusa del z zgodovinsko tematiko ne smemo prezreti, nenazadnje je roman Gričarji napisan
kot napreden, družbenokritični zgodovinski roman.
V pričujočem prispevku bi bilo prav zaradi obravnave ženske v zgodovini
vredno omeniti tudi dela novinarke, pisateljice in publicistke Milene Miklavčič
(1952), ki se v svojih delih prav tako dotika medčloveških odnosov, vprašanja
ženskosti, spolnosti in nenazadnje preteklosti. Zbrane resnične zgodbe žensk
o spolnosti in partnerskih odnosih nasploh v prvi polovici 20. stoletja v knjigah Ogenj, rit in kače niso za igrače (2013) ter njenem drugem delu Ogenj, rit
in kače niso za igrače: Babice hčere in vnukinje (2017) ponujajo nov pogled v
razmišljanje žensk pred prvo svetovno vojno, med obema vojnama in po drugi
svetovni vojni, njihove izkušnje v partnerskih odnosih v zvezi s spolnostjo, spoštovanjem, odnosom družbe in cerkve, o tem, kako malo informacij so imeli o
npr. spolnosti, o katerih zdaj redno poročajo in izobražujejo skoraj vse (ženske)
revije in svetovni splet. Kljub temu da sta knjigi zapisani delno v obliki zgodb
in pripovedi ter obravnavata tudi zgodovino tistega časa, gre za pričevanjski
prispevek, ki nedvomno pripomore k razumevanju vsakdanjega življenja v preteklosti, ne ustreza pa določilom za umestitev v žanr romana.
V letih od 1990 do 2010, ki velja za čas sodobne slovenske književnosti,38
37
38

Borovnik, Pišejo ženske drugače?, str. 232.
Tako ga namreč poimenuje Alojzija Zupan Sosič v delu Na pomolu sodobnosti ali o književnosti in
romanu (str. 93).
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zgodovinski žanr tudi pri slovenskih avtoricah ni zamrl. Med letoma 1993, ko
je Zlata Vokač izdala drugi del Marpurgov (1985), Knjigo senc, in 2002, ko je
Valerija Skrinjar-Tvrz izdala roman o prvi svetovni vojni z naslovom Bosna in
Soča (2002), ni izšel noben zgodovinski roman, ki bi ga napisala pisateljica.
Zgodovinski roman je (do leta 2018) izdalo 14 avtoric:39 Mimi Malenšek, Zlata
Vokač, Valerija Skrinjar-Tvrz, Ivanka Mestnik, Evelna Umek, Vilma Purić, Anna
Wittula, Tina Kodre, Zlatka Rakovec-Felser, Polona Škrinjar, Marija Mercina,
Tanja Tuma, Mojca Kumerdej in Kristina Menih.
Sodobne slovenske avtorice zgodovinskega romana so za dogajalni čas v
največji meri izbirale 19. in 20. stoletje. Še posebej priljubljeno je bilo literarno
obdobje slovenske romantike (npr. Pesnikov nokturno (1992)) in predmarčne
doba (npr. Strojarska hiša (2011) Anne Wittula). V čas prve svetovne vojne sta
postavljena romane Valerije Skrinjar-Tvrz z romanom Bosna in soča (2002) in
Po sledeh fate morgane (2008) Eveline Umek, pri čemer gre za biografijo Marice
Nadlišek Bartol). Dogajanje je v drugo svetovno vojno postavljeno v romanih
Burjin čas (2009) Vilme Purič ter roman Tanje Tuma, z naslovom Češnje bele in
rdeče (2015).

Reformacija in protireformacija v romanih pisateljic po 1945
Zgodovinsko obdobje, ki se je prav tako zdelo izjemno privlačno za pisanje
zgodovinskega romana, je pri slovenskih pisateljicah čas turških vpadov, predvsem pa gibanja reformacije in protireformacije, torej doba od konca 15. do
začetka 17. stoletja. Morda prav zato, ker ta čas ponuja možnosti za odkrivanje
ženskega glasu, ki je bil v tistem času razen redkih izjem zelo tih ali pa hitro utišan, še posebej v za ženske krutem času reformacije in protireformacije.
Reformacija, gibanje, katerega cilj je bil preureditev rimskokatoliške cerkve, je na Slovenskem začela odmevati hitro po tem, ko je vzniknila drugod po
Evropi v začetku 16. stoletja, razmahnila pa se je po letu 1530, ko so k novi veri
začeli pristopati zemljiški gospodje, z njimi pa tudi njihovi podložniki.40 Za 16.
stoletje v zgodovini raziskovalci ugotavljajo, da so dogodki kar prehitevali eden
drugega, tak je bilo tudi na Slovenskem. Na slovenskih tleh je versko življenje
v krizo zapadlo že v 15. stoletju, opomoglo si ni niti ob ustanovitvi ljubljanske

39

40

Seznam vseh slovenskih pisateljic, ki so zgodovinski roman izdale po koncu druge svetovne vojne, se
nahaja v prilogi. Pri sestavljanju seznama mi je bila v pomoč monografija Mirana Hladnika Slovenski
zgodovinski roman, ki v svojem seznamu navaja pisatelje in pisateljice od 19. stoletja pa do leta 2009,
ko je monografija izšla, ter podatkovna spletna baza avtorjev romanov (https://www.slov.si/iskalniki), z navedenimi podatki do leta 2013. V veliko pomoč mi je bil tudi spletni iskalnik portala Bukla
(www.bukla.si), ki vsebuje na novo izdano leposlovje, strokovno literaturo in revije.
Metka Fujs, Ženske in reformacija (Murska Sobota, 2017), str. 11 (dalje: Fujs, Ženske in reformacija).
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škofije leta 1461. Še posebej pa so versko življenje razburkale luteranske ideje.41
Učenje branja in pisanja rojakov je bila odgovornost, ki jo je po vzoru Martina
Luthra v slovenskih deželah nase prevzel Primož Trubar (1508–1586), ki nam
je z Abecednikom in Katekizmom dal prvi tiskani knjigi v slovenskem jeziku.
Trubarjev program izobraževanja je pomemben tudi, ker je poudarjal, da izobraževanje vseh pomeni tudi šolanje deklet.42 Sicer pa vloga žensk ni bila glavna tema reformacije, ko so predvsem izstopale teološke debate. Ni odpravila
podrejene vloge žensk v odnosu do moških, tako kot ni odpravila tradicionalne
delitve vlog med moškimi in ženskami. Ženski sta bili namenjeni predvsem dve
vlogi: vloga žene in matere, zavezane možu, ali redovnice, zavezane samostanu.43
Življenje preproste ženske sredi 16. stoletja v razmahu reformacije na Slovenskem tematizira pisateljica Zora Piščanc, ki v romanu Pastirica Urška (1979)
pripoveduje o zgodovinski osebnosti Urški Ferligoj, ki se ji na Skalnici – Sveti
Gori prikazala Marija, ki ji je naročila, naj v njeno čast tam sezidajo cerkev. Urška
je predstavljena kot preprosta, plaha, celo krhka deklica, ki ji pogum vliva zgolj
videnje Marije. Njeno pričevanje in prepričevanje o zidavi cerkva v vasi naleti
na posmeh in ostro kritiko. Kljub temu da jo celo zaprejo v ječo, pa kot zvesto
krščansko dekle svoje zgodbe ne zanika. S tem nas spomni na ženski lik Ivane
Orleanske, prav tako kmečkega sramežljivega in pobožnega dekleta, ki naj bi se
ji prikazale podobe sv. Mihaela, sv. Katarine in sv. Margarete, po njihovem naročilu pa naj bi Francijo osvobodila Angležev. Njena junaška zgodba o tem, kako
je vodila vojake za osvoboditev Orleansa, se sicer težko primerja z Urškino željo
po zidavi cerkve, vendar je tudi Ivanina usoda, sežig na grmadi zaradi krivoverstva in čarovništva, nasilnejša od Urškine, ki je domnevno mirno umrla, čeprav
v zelo rosnih letih. Obema je uspelo izpolniti nalogo, izrečeno s strani višje sile,
in obe v krščanskem svetu veljata za mučenici in junakinji tistega časa. Urško je
pisateljica predstavila kot precej krhko, naravno bistro dekle, ki pokaže veliko
poguma in odločnosti. Kljub nasprotovanju mogočnežev dosledno izpolnjuje Marijino naročilo. Hkrati je avtorica Urško obdržala v človeških mejah, ni je
idealizirala preko mere; ostala je skromna pastirica, dobra in pridna, vendar z
vsemi človeškimi lastnostmi, kot so strah, skrb, žalost in veselje in bolehnost.
Šele Marijino naročilo jo spremeni v tem, da ga hoče na vsak način uresničiti. A
tudi tedaj ne dela nič takega, kar bi šlo preko njenih človeških moči. Sezidava
cerkve na Skalnici je resnični zgodovinski dogodek. Cerkev je bila posvečena

41

42
43

Jože Mlinarič, ''Cerkev na Slovenskem v srednjem veku'', v: Zgodovina Cerkve na Slovenskem (Celje,
1991); Tone Ravnikar, ''Borba za cerkev Matere Božje v Velenju v 16. stoletju'', Studia Historica
Slovenica 17, št. 1 (2017), str. 48–49.
Fujs, Ženske in reformacija, str. 11.
Prav tam, str. 15.
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12. oktobra 1544. Od leta 1565 so cerkev upravljali frančiškani. Tudi cerkev, ki
so jo zgradili po Urškinem naročilu, je čakala težka usoda: na ukaz cesarja Jožefa II., ki je imel ljudsko pobožnost za vraževerje, so jo leta 1785/86 oplenili in
skoraj do tal porušili.44 Zora Piščanc v svojem romanu uspešno prepleta znana
dejstva o sredini 16. stoletja in v zgodbo vdihuje duh tistega časa (npr. prekupčevalca s platnom, ki omenja Trubarja in skuša vaščane ogreti s protestantizmom, množica tlačanov, ki opravljajo tlako za izkoriščevalske fevdalne gospodarje – in se pripravljajo za upor idr.).
Deklica Urška je tudi eden glavnih likov romana Gričarji Ilke Vašte, ki je s
čutno pripovedjo, polno zgodovinskih informacij in zanimivih dejstev, v tem
romanu prikazala življenje protestantov in kruto, agresivno katolizacijo, ki je
presekala kulturni vzpon Slovencev. Roman temelji na resničnih zgodovinskih
dejstvih, ki jih je avtorica izjemno natančno preučila in v zanimivo zgodbo
vpletla zgodovinske osebnosti (grofa Ungnada, Primoža Trubarja, omenja tudi
Martina Luthra, Volbenga Neffa – opata v Kostanjevici, trgovca Luko Cveklja
in mnoge druge) in zgodovinske prelomne dogodke, npr. nevarnost Turkov
in njihovih vpadov, Trubarjeva pridiganja, posredno omenja tudi dogajanje na
habsburškem dvoru, upor katoličanov nad protestanti idr.). Avtorica je pokazala izjemno poznavanje zgodovinskih dogodkov 16. stoletja. Knjigo je opremila s
slikami in ilustracijami, ki jih v pripombah k slikam tudi razloži. Roman je hkrati opremljen z natančnimi letnicami na začetku skoraj vsakega poglavja, tako
da bralec dobi časovno orientacijo. Natančno in pisano je opredeljen tudi kraj
dogajanja, v glavnem Novo mesto in njegova okolica. V veliki meri se roman
suče okoli družine Gričarjev, hkrati pa se plete tudi zgodba o Primožu Trubarju, nastajanju prvih slovenskih knjig in nasilnem zatrtju reformacije v deželah
Spodnje in Notranje Avstrije. Delo sloni na številnih preverljivih zgodovinskih
virih, napisano pa je z velikim smislom za fabuliranje, tako da je zanimivo še
danes. Njegova funkcija ni le literarna, temveč tudi splošno izobraževalna.45

44
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Franci Petrič, Slovenske božje poti (Ljubljana, 2008), str. 235.
Silvija Borovnik, ''Reformacija v zgodovinskem romanu Ilke Vašte Gričarji'', v: 500 let reformacije:
Zbornik povzetkov, ur. Marko Jesenšek (Maribor, 2017), str. 13.
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O ''središčni osebnosti'' slovenske reformacije, Primožu Trubarju, pripoveduje tudi biografski roman Plamenica (1957), ki ga je avtorica Mimi Malenšek
razdelila na tri dele. V prvem opisuje Trubarjevo otroštvo in zgodnje izobraževanje v šoli, v drugem duhovniško službovanje in v tretjem nastanek njegovih
knjig in boj za slovensko knjigo in slovensko protestantsko cerkveno organizacijo. V prvi vrsti se osredotoča predvsem na Trubarjev notranji boj in osebno
rast. V roman je Malenškova vključila obsežno zgodovinsko in literarnozgodovinsko gradivo o dogodkih 16. stoletja na Slovenskem in v Evropi. Trubarja je avtorica opisala kot vztrajnega, potrpežljivega, pogumnega, marljivega in
nekoliko rustikalnega protestantskega aktivista, ki ga zaradi zavesti o moralni
gnilobi papeštva in katoliške cerkve in zaradi domoljubne kranjske in primarne
slovenske zavesti prešine spoznanje, da mora pomagati svojemu, v temi tavajočemu ljudstvu. Zaradi obsežnega študija obravnavanega zgodovinskega časa je
Mimi Malenšek uspelo s kulturnozgodovinskega vidika ujeti duh Trubarjevega
časa. Kljub obsežni uporabi zgodovinskega gradiva pa roman ne izgublja literarne estetskosti. Niko Grafenauer (2008) je v spremni besedi k ponatisu romana
zapisal, da je v besedilu prišla do izraza avtoričina moč vživljanja v določen čas
in okolje, s katerim zapolnjuje vrzeli, ki nastajajo zaradi skopega zgodovinskega
gradiva. V šestnajsto stoletje je postavljen tudi njen roman Inkvizitor (1964),
roman o protireformaciji in Tomažu Hrenu ter njegovih učiteljih Sebastjanu
Krelju in Gregorju Žitniku. Avtorica se poslužuje tehnike realističnega gledanja
od zunaj, pri čemer jo pritegne vse materialno, spoznavno in realno. V okviru
tega rešuje tudi moralna in eksistencialna vprašanja človeka preteklosti (Tomaž
Hren) in sedanjosti. Za roman je značilno ostro in natančno opazovanje okolja,
v katerem se gibljejo književne osebe in močno razgibana svariteljska fantazija,
ki vodi dogajanje. V romanu pride do izraza predvsem pisateljičina posebna
moč vživljanja v določen čas (16. stoletje) in okolje. Zanimivost romana sta
arhaiziran jezik in natančno popisana materialna kultura 16. stoletja.46
Po letu 1979, ko je Zora Piščanc izdala Pastirico Urško, o obdobju reformacije ali protireformacije do devetdesetih let ni izšel noben roman. V sodobni
slovenski književnosti (po 1990) o času od konca 15. stoletja pa do zgodnjega
17. stoletja govorijo trije romani. Roman Zlate Vokač Knjiga senc (1993), ki pripoveduje o dogodkih od leta 1496 do 1497, ko so bili Judje izgnani iz Maribora,
z nagrado Prešernovega sklada nagrajeni roman Kronosova žetev (2016) Mojce
Kumerdej ter Vražja Liza (2017) Zlatke Rakovec Felser. Slednja se sicer 15. stoletja loteva tudi v romanu Na valovih sreče in pogube (2012), ki pripoveduje o
eni najpomembnejših ženskih zgodovinskih osebnosti na Slovenskem, kraljici
Barbari Celjski, ženi kralja Sigismunda Luksemburškega, okronani ogrski, nem-
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Jože Koruza, Slovenska književnost 1945–1965 (Ljubljana, 1967), str. 106.
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ški in češki kraljici. Ženski iz bogate plemiške družine pa se posveti tudi Polona Škrinjar z romanom Agneza Ortenburška: Grofica s pustega Gradu (2013).
Slednja bralcu predstavlja tako zgodovinske dogodke kot vsakdanje življenje
v začetku 15. stoletja ter življenje plemstva na gradu v Radovljici. Vse skupaj
poveže v zanimivo ljubezensko zgodbo, ki se plete med Agnezo, Hansom
Ungnadom in Friderikom III. Ortenburškim.
Preglednica 2: Zgodovinski romani slovenskih avtoric, ki dogajalni čas postavljajo v 15., 16. in 17. stoletje
Preglednica zgodovinskih romanov slovenskih avtoric, ki dogajalni čas postavljajo v 15.,
16. in 17. stoletje
Ilka Vašte, Gričarji (Novo mesto, 1956)
Mimi Malenšek, Plamenica: Roman o Trubarju (Koper, 1957)
Mimi Malenšek, Poslušaj, zemlja (Koper, 1968)
Zora Piščanc, Pastirica Urška (Gorica, 1979)
Zlata Vokač, Marpurgi (Maribor, 1985)
Zlata Vokač, Knjiga senc (Maribor, 1993)
Zlatka Rakovec-Felser, Na valovih sreče in pogube (Maribor, 2013)
Polona Škrinjar, Agneza Ortenburška (Ljubljana, 2013)
Mojca Kumerdej, Kronosova žetev (Ljubljana, 2016)
Zlatka Rakovec-Felser,Vražja Liza (Maribor, 2017)

V romanih Polone Škrinjar in Zlatke Rakovec-Felser je v ospredju življenje
samosvojih, pogumnih žensk, ki so se s svojim značajem in iznajdljivostjo kljub
patriarhalni družbi, ki je usmerjala vsako žensko pot, v zgodovino zapisale kot
ženske, ki so spremenile tok zgodovinskega dogajanja in okoli katerih so se
prav zaradi tega spletali različni miti, zaradi katerih so vsakršne zgodbe o njih
toliko bolj privlačne.

Ženski liki v izbranih sodobnih zgodovinskih romanih
Za najbolj plodovit pristop k feministični literarni vedi se je izkazal študij ženskih podob, cilj katerega je dojeti proces branja kot komunikacije med življenjem avtorja/avtorice in življenjem bralke. Glavna ugotovitev raziskovalk,47 ki

47

Za osredje pa tudi temeljno delo o študijah ženskih podob velja zbornik Images of Women in Fiction:
Feminist Perspectives, ki je izšel leta 1972 v uredništvu Susan Koppelman Cornillon (Moi, Politika
spola/teksta, str. 54).
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so se s tem pristopom ukvarjale, je, da so bile v književnosti 20. stoletja ustvarjene predvsem neresnične podobe ženskih likov.48 Katja Mihurko Poniž, ki se
je v monografiji Labirinti ljubezni v slovenski književnosti od romantike do II.
svetovne vojne ukvarjala s temo ljubezni v literarnih besedilih slovenskih pesnic
in pisateljic, trdi, da so reprezentacije ženskosti skrite v ravnanjih moških likov,
saj skozi njihova dejanja in pogled na svet odkrivamo odnos do ženskosti, kar
je značilno celo za tista besedila, v katerih je ženski lik na prvi pogled osrednji.
Velikokrat so natančnejše analize pri tem pokazale, da so osrednji ženski liki
zgolj zrcalo, v katerem se odslikavajo dvomi in strahovi moških likov.49 Pri pisateljicah, ki so v zgodbe vpletale pomembne ženske like, je tok dogajanja prav
zaradi ženskih odločitev spremenjen. Sodobne pisateljice so v literaturo prinesle novo analizo ženskih vzorcev obnašanja, razgalile nove, prej neobdelane
teme, ki jih ženske bolje ubesedujejo, saj jih jemljejo za svoje.
V naslednjih analiziranih romanih igrajo ženske pomembno ali ključno vlogo, ne le za razplet zgodbe, ampak za usmerjanje zgodovinskega toka.
Gre tako za reprezentacije pomembnih, naprednih žensk, ki so presegale svoj
čas, in žensk, vdanih v usodo in kruti čas zatiranja. Tako spoznamo Šariko in
njeno mater Dino, ki je vodila svojo obrt – sirarno, baronico Elizabeto Katarino, poznavalko gospodarskih in političnih razmer, in na drugi strani vsakdanje
slovenske ženske brez imen, zeliščarke, označene za čarovnice, gospodarice,
ki jim je bila hitro odvzeta posest, vdove, obsojene kot morilke. V analiziranih romanih ob zgodbah, prepletenih z zgodovinskimi dogodki, spoznavamo
''pozabljeno'' polovico zgodovine.

Emancipirana poslovna ženska v romanu Zlate Vokač Knjiga senc
Zlata Vokač je pisateljica in zelo dobra poznavalka zgodovinskega gradiva, še
posebej o srednjem veku, ki jo je zanimal že v rani mladosti in ga je več let študijsko preučevala in raziskovala. Predvsem jo je pritegnila Duhovna zgodovina
Judov v Evropi Simona Dubnova, ki večkrat omeni mesto Maribor (Marpurg),
napredno mesto, trgovinsko stičišče, ki je imelo vedno odprto vrata za begunce
iz drugih dežel. Prav to je bilo odločilno, da je začela pisati roman Marpurgi 50 in
nato njegovo nadaljevanje Knjigo senc.
Če se v Marpurgih zgodba vrti okoli dveh moških likov, učitelja doktorja Hannesa Waldnerja in pesnika Mathiasa od leta 1455 do 1456, Knjiga senc
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Moi, Politika spola/teksta, str. 54–56.
Katja Mihurko Poniž, Labirinti ljubezni v slovenski književnosti od romantike do II. svetovne vojne
(Ljubljana, 2008), str. 2 (dalje: Mihurko Poniž, Labirinti ljubezni v slovenski književnosti).
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Janez Švajncer, ''Zlata Medic-Vokač'', Sodobnost 43, št. 6–7 (1995), str. 598.
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Zlata Vokač (1926–
1995)
(mariborpohorje.si)

za središčni lik postavi žensko, Saro oz. Šariko. Dogajanje zajema čas njenega
otroštva in vse do leta 1496 (letnica, s katero se roman pravzaprav začne, a
se v obliki retrospektive zgodba odvija prej). Vokačeva je v romanu potrdila
svoje globoko poznavanje obravnavane tematike v obdobju srednjega veka ter
utripa evropskih razmer v političnem in gospodarskem smislu. Bila je izredno
pozorna na poslikave z judovskimi in alkimističnimi simboli, ki so se ji zdeli
zanimivi predvsem, ker so se ukvarjali s poručevanjem človeške duše.51 Posvetila se je tudi raziskovanju judovske skupnosti v Mariboru, ki je bila izjemna,
saj se Judje v Mariboru niso želeli pokristjaniti. Od izgona Judov leta 1967 se

51

Silvija Borovnik, ''Podobe Maribora v literaturi,'' Studia Historica Slovenica 2, št. 2 (2002), str. 259.
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Judje niso vrnili vse do 19. stoletja. Takrat so znova postali aktivni na gospodarskem področju, zlasti v tekstilni industriji. Pa vendar so že leta 1882 z Linškim
programom, ki ga je pripravil Georg Ritter von Schonerer, radikalno omejili
pravice in vpliv prebivalcem judovskega rodu.52 Avtorica je dobro preučila tudi
razmere znotraj judovske skupnosti, njihova družinska in poslovna razmerja.
Tako je lahko glavno literarno osebo in hkrati pripovedovalko zgodbe predstavila kredibilno in povsem zgodovinsko verjetno. Že v Marpurgih je v zgodbo
vpletena gospodinja Dina, ki je Šariko posvojila. Dina brez dvoma predstavlja
primer zgodnje emancipacije žensk, ki niso nikoli niti pomislile, da so v poslovnem svetu manj vredne od moških.53 Dina suvereno in dobro vodi svoj posel –
uspešno mariborsko sirarno, kjer proizvajajo posebno vrsto sira, vodi finance in
gospodinji tudi doma. Dina je odločna poslovna ženska, ki celo zaposluje svoje
ljudi, ne da bi nad njo stal moški ali dvomil o njenih odločitvah. Ureja finance
in najema ljudi.
Mati Dina se je po ves dan pehala za posli: jezdila je ali se vozila v Kamnico, daleč
za mestno obzidje, kjer je ceh sirarjev. Ustavila se je v naši trgovini v mestu in
poleg tega vodila še denarne posle.54

Kaj takega je bilo za tisti čas izredno napredno in skoraj nepredstavljivo.
Pa vendar je Vokačeva po natančnih zgodovinskih študijah ugotovila, da je v
judovski skupnosti ženska iz bogate družine takšno vlogo lahko imela. Dinina
odločnost se pokaže tudi pri vzgajanju Šarike, ki jo je posvojila in ji pomagala
izoblikovati se. Vzgojila jo je v prav tako odločen karakter, razgledano in inteligentno dekle, ki zna misliti s svojo glavo, saj tudi vztraja pri njenem izobraževanju. Ko dr. Hannes, domnevni skrivni sin same Barbare Celjske, k Dini pripelje učitelja Jakoba iz Bohemije, ki je ''nekje iz Zgornjih nemških dežel pobegnil
pred nekakšno osebo nesrečo,''55 se Dina izjemno razveseli možnosti, da bo
poučeval njeno deklico Saro, in je celo vzhičena, da je v njihovi hiši učitelj.
Če spada Dina med ženski lik emancipirank, bi njena posvojenka Šarika
po Katji Mihurko Poniž spadala v tematski sklop ''ukročenih trmoglavk''.56 Lik
Šarike je predstavljen kot radovedno, vedoželjno dekletce, ki je imelo velik dar

52

53

54
55
56

Francis Carten, Faschismus in Österreich. Von Schönerer zu Hitler (München, 1978), str. 10–11;
Gregor Jenuš, '''Ljubi Bog, kako varovati, česar ni; saj vendar pri vseh koncih in krajih sili v Mariboru
slovenski značaj na dan!': Johann Schmiderer – zadnji mariborski župan avstrijske dobe'', Studia
Historica Slovenica 17, št. 3 (2017), str. 902–903.
Silvija Borovnik, Književne študije: O vlogi ženske v slovenski književnosti, o sodobni prozi in o slovenski književnosti v Avstriji (Maribor, 2012), str. 117.
Zlata Vokač, Knjiga senc (Maribor, 1993), str. 34 (dalje: Vokač, Knjiga senc).
Vokač, Knjiga senc, str. 33.
Mihurko Poniž, Labirinti ljubezni v slovenski književnosti, str. 77.
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opazovanja in je ob učiteljevi pomoči hitro usvojilo potrebna znanja. Zvedavost jo je spremljala celo tedaj, ko je Jakob iz Bohemije še ni naučil brati in pisati. ''Poučevanje v učiteljevi sobi se je vrstilo dan za dnem. Od prvega trenutka
sem vpijala vase vsako besedo, ki sem jo slišala.''57 Tako se je Šarika razvijala v
deklico odprtega uma in širokega znanja, hkrati pa je bila skromna in zvesta
svojim prijateljem, mami ter judovski skupnosti. Ob slednjem pa njena zgodba
vendarle ni bila povsem srečna. Šarika se je zaradi materinega dogovora morala
poročiti z Davidom Seldmanom, sicer dobrim možem, vendar ne njeno veliko ljubeznijo. Njeno srce je namreč pripadalo lepemu Eliju Kamnu iz neugledne judovske družine, ki v skupnosti ni bila cenjena. Po nekaj srečanjih in celo
poskusu pobega je mati z žalostnim srcem veliko ljubezen prekinila. Šarika je
tako hkrati zatrla svojo ljubezen do Elija, ugodila materi zavoljo družine in se
razumno odločila za drugačno pot, ki bo pomagala predvsem poslom v njeni
družini. Zaradi zvestobe svoji družini in skupnosti se je vdala v usodo, ko je
poslušala glas svojega zelo ostrega razuma.
Svojo ljubezen do Maribora in hkrati uporništvo pokažejo ženske tudi, ko
cesar Maksimilijan I. 18. marca 1946 izda odlok, da morajo do 6. januarja 1947.
leta vsi Judje zapustiti štajersko deželo.
Siromašna Mirašim /…/ je razširila roke nad svojimi štirimi otroki /…/ stisnila jih je
k sebi, dvignila glavo v kljubovalno držo in obstala nepremična kot kip.58

Tudi Šarika se je uprla izgonu. Ni želela zapustiti svojega doma in tako se je
odločila, da bo sprejela krst. Znova je morala zatreti ljubezen, tokrat do svoje
vere, in poslušati glas razuma. Tako kot obžalovanje in žalost za Elijem jo je tudi
v tem primeru peklila krivda. ''Boj med dolžnostjo in udobjem je bil že zdavnaj
izbojevan. Vendar je, kot kaže, ostala krivda.''59
Vloga ženske v Knjigi senc je izredno pomembna in tudi izpostavljena. Ženske v romanu so tiste, ki s pridnostjo in voljo usmerjajo življenje. O vlogi žensk
v zgodovinskih romanih Zlate Vokač je pisala tudi Borovnikova v Pišejo ženske
drugače?:
V zgodovinskem trenutku, ki hoče postaviti na kocko življenje, katerega glasnice
in zaščitnice so že po svoji biološki funkciji, pa nočejo tvegati, ker bi s tem zaigrale
svojo edino in največjo vrednoto. Namesto za zunanjo se odločijo za notranjo
svobodo.60

57
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Vokač, Knjiga senc, str. 36.
Prav tam, str. 12.
Prav tam, str. 14.
Borovnik, Pišejo ženske drugače?, str. 177.
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Utišan ženski glas upora v romanu Mojce Kumerdej Kronosova žetev
Mojca Kumerdej, ki je za filozofski zgodovinski roman Kronosova žetev leta
2017 prejela nagrado Prešernovega sklada, velja za avtorico literarnih del, ki
se osredotočajo na posameznikovo identiteto in na meje njegove svobodne
izbire v okvirih družbenih odnosov. Tudi pri zgodovinskem romanu Kronosova žetev je tako. Avtorica je v intervjuju za časnik Večer novinarki Petri Vidali
pojasnila, da ni želela napisati žanrsko historičnega romana, ampak sodoben
roman s ciklično strukturo.61 Kljub temu pa je uspešno prepletla fiktivno, a na
zgodovinskih podatkih temelječo zgodbo o boju za prevlado med protestantskimi deželnimi stanovi in katoliško habsburško oblastjo v 16. stoletju, ki ji je
izkušenjsko nedostopen. Se pa v zgodbi pojavi tudi časovni preskok oz. vizija,
ko sredi idilične pokrajine 16. stoletja knezoškof Wolfgang zagleda svetlolaso
moderno žensko, ki se ji je pokvaril avtomobil. Ali ko v poglavju vsevedni pripovedovalec (iz prihodnosti oz. bralčeve sedanjosti) začne razglabljati o švicarskem raziskovalnem centru Cern. S takimi pripovednimi postopki je Kumerdejeva vzpostavila vzporednice med tedanjim in današnjim svetom. Velikokrat je
namignila, da smo ljudje danes le potomci svojih prednikov.
Zdaj, ljudstvo, ste zakoračili v nekaj, čemur se reče vladavina kapitala, ko fevdalci
izgubljajo moč. O tem se vam trenutno kaj dosti še ne sanja in bo več jasno v
prihodnosti, saj je treba povleči še nekaj radikalnih potez, vključno z nekaj revolucijami …62

S satiričnimi elementi v filozofskih dialogih skozi zgodovinsko optiko je
nagovorila današnji čas, pri čemer je izpostavila, kako je posameznikova osebna korist, ki je bila zamaskirana v nelogične in nerazumske določbe, prizadela
marsikatero nedolžno življenje tako v preteklosti kot tudi danes. Kljub temu
je v zgodbi ohranila duh tedanjega časa, pri čemer je opozorila predvsem na
krutost tistega časa. S prikazom zgodovinskih dejstev in dokumentov je pokazala na pokvarjenost in skorumpiranost takratnih cerkvenih oblasti in visoke
družbe, ki se je na vsakem koraku z vsemi sredstvi pripravljena boriti za ohranitev svojih položajev in privilegijev. V roman je vključila resnične zgodovinske
osebe in dejanske slovenske kraje, tudi sam proces rekatolizacije je natančno
opisala in vpletla v zgodbo. Še posebej nazorno in z namerno ravnodušnostjo
so bili vključeni procesi in obtožbe proti ženskam, ki so bile označene in obsojene kot čarovnice.
61

62

Petra Vidali, ''Resnica vznikne, ko zmanjka besed. Intervju z Mojco Kumerdej'', Večer, 30. 1. 2017,
https://www.vecer.com/resnica-vznikne-ko-zmanjka-besed-6247876, pridobljeno: 8. 8. 2018.
Mojca Kumerdej, Kronosova žetev (Ljubljana, 2016), str. 192 (dalje: Kumerdej, Kronosova žetev).
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Mojca Kumerdej je
za roman Kronosova
žetev
leta
2017
prejela
nagrado
Prešernovega sklada,
foto: Jože Suhadolnik
(www.delo.si)

Ženskam, ki jih okolje ni moglo razumeti, ker so se izmikale splošnim predstavam, so ljudstvu dajali za vzgled pri njihovi veliki igri discipliniranja in ustrahovanja. Že povsem na začetku romana se srečamo z dekletom, ki jo je izkoristil poročen moški, ko pa je zanosila, jo je prepustil sami sebi. Družina se je je
sramovala, oče jo je pretepel. Z nezakonskim otrokom je bila njena prihodnost
grdo začrtana. Vendar se je mlado, bistro dekle odločilo, da ne bo žrtev zlorabe
in posledic ne bo sprejelo za usodo: ''Bolj ko razmišljam, vse bolj sem prepričana, da ni nujno, da se pohlevno predam, saj mi lahko to, kar se kaže kot usoda,
ni usojeno, in je moja usoda, da stvari preobrnem tako, da bo zame in pamža
najbolje.''63 Pred spanjem kuje kruto, a spretno zastavljeno maščevanje, s katerim bi oblast in ljudstvo prepričala o svoji pobožnosti, vsi, ki so ji hoteli slabo,
pa bi plačali z življenjem. Kako se je zgodba mladega nosečega dekleta končala,
ne izvemo.
Osrednji del romana predstavlja prav dogajanje na sodišču v procesu proti
čarovnicam. Konec 15. stoletja je cerkev odobrila objavo knjige Malleus male-
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Kumerdej, Kronosova žetev, str. 20.
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ficarum, poznano kot Kladivo čarovnic, dominikanskih duhovnikov Heinricha
Kramerja in Jacoba Sprengerja, ki je veljala kot pravna sodna podlaga za preganjanje čarovnic.64 Na udaru so bile predvsem zdravilke in babice, ki so znale preprečiti zanositev kot tudi prekiniti nosečnost. Velikokrat pa so se na procesih
našle tudi druge ženske, ki so nekako izstopale iz družbe. To so bile velikokrat
inteligentne, napredne ženske, največkrat neporočene, vdove ali seksualno
zelo aktivne. Take, ki družbi niso bile povšeči – tako moškim kot tudi ženskam.
Velikokrat se je pokazalo, da znajo biti ženske do žensk še bolj krute kot moški.
Pri tem se spomnimo na roman – metaforo Filio ni doma (1990) Berte Boetu,
kjer so ženske paznice predstavljene kot še bolj krute do drugih žensk kot
moški. Eden izmed ženskih likov brez imena v Kronosovi žetvi, ki je bila obsojena kot čarovnica, je vdova, ki je za pomoč na svoji kmetiji, ki jo je takrat celo
lahko podedovala, najela dva mlada fanta za pomoč pri delu. S pridnim delom
je imela tudi bogati pridelek. Ker je dobro poznala blagodejne učinke rastlin, je
znala pozdraviti marsikatero blažjo bolezen, izdelovala pa je tudi kreme, ki so
njeno kožo ohranjale mladostno, iz kamnov in rastlin je znala izdelati barvo za
lase ipd. Bila je torej iznajdljiva, inteligentna, imela pa je tudi poslovno žilico.
To ji je ljudstvo zavidalo, zato so jo najprej obtožili prešuštva z obema mladima
fantoma, nato pa so jo obtožili čarovništva. Navajali so, da izgleda premlada, da
se po moževi smrti ni ponovno poročila, vse to pa naj bi izhajalo iz tega, da je
sklenila pakt s hudičem. Obsodili so jo čarovništva, ji na mučenju polomili ude
in ker ni priznala čarovništva, so opravili še zadnji test z vodo:
Izmučeni in iznakaženi so okoli vratu ovesili kamniti križ in jo prek mostu potisnili v reko po naslednji logiki zdrave pameti: če je kriva, se bo s kamnom okoli
vratu potopila. V nasprotnem primeru pa je to dokaz, da so na delu nadnaravne
sile.65

Mojca Kumerdej je dobro ponazorila tudi razmišljanje o ženskah tistega
časa v naslednjem citatu:
nekaj pa plemenitemu ljudstvu vendarle ni ušlo: grajska gospodična je veliko,
zelo veliko preveč razmišljala. In zelo verjetno so ji /…/ počili možgani, ki so
manjši in lažji od moških in tudi bolj razredčene mase, niso narejeni za težka
razmišljanja …66

V Kronosovi žetvi ženski liki kljub temu da ne predstavljajo glavnega lika,
64
65
66

Lewinsohn R. Morus, Zgodovina seksualnosti (Ljubljana, 1961), str. 128.
Kumerdej, Kronosova žetev, str. 51.
Prav tam, str. 205.
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usmerjajo dogajanje. Avtorica je ženske like uporabila za prikaz krutosti tistega
časa, hkrati pa je želela z notranjimi monologi in s prikazi razmišljanja naprednih, inteligentnih žensk, ki so si želele sprememb, opozoriti na krivico, ki se je
''pozabljeni polovici'' dogajala skozi stoletja. Ženski liki so kljub tem krivicam
(ali pa prav zaradi njih) hoteli usodo vzeti v svoje roke, spremeniti tok življenja
in se upirati. Na žalost je bil v tistem času zaradi osebnih koristi Cerkve ženski
glas upora največkrat grobo utišan.

Borka za ženske pravice v romanu Zlatke Rakovec-Felser Vražja Liza
Zlatka Rakovec-Felser je specialistka klinične psihologije in predava zdravstveno psihologijo na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru. Njeno poznavanje
človeške psihe in ljubiteljsko tudi zgodovine in umetnostne zgodovine, hkrati
pa njen talent za pisanje zgodb, sta ji prišla še kako prav pri izdaji do zdaj dveh
zgodovinskih romanov. Leta 2013 je izdala Na valovih sreče in pogube, roman,
ki govori o Barbari Celjski. Lik te izjemne ženske, ki se je rodila na slovenskih
tleh in bila kot petnajstletna okronana za ogrsko, nemško in češko kraljico, je
avtorica poskušala približati bralcu kot del skupne, slovenske narodne identitete. Da je lik zgodovinske ženske uspešno prikazala, je avtorica preučila maloštevilne in neenovite zgodovinske vire. Nepopolne podatke je avtorica poskušala zapolniti s psihološkimi predvidevanji in nenazadnje z domišljijo. Za miti
(Črna ženska, vampirka), ki so jih o njenem življenju spletli njej nenaklonjeni
sodobniki, je avtorica počasi odkrivala osebnost, kakršna bi Barbara lahko bila
v resničnem življenju. Pred bralcem se je torej znašel lik ženske, ki jo je navdihnila življenjska radost. V strašni želji uveljaviti svojo voljo in politična prepričanja je postala žrtev spletk, ki jih je pravzaprav tudi sama ustvarjala.67
Če so ženski liki Mojce Kumerdej predstavljali vsakdanje ženske iz kmečkega okolja, se Zlatka Rakovec-Felser tako v romanu o Barbari Celjski kot v Vražji
Lizi, romanu o Elizabeti Katarini Galler, posveti plemkinjam in življenju žensk
na dvoru. Ta položaj po zgodovinskih pričevanjih ni pomenil več svobode pri
odločanju, kvečjemu velikokrat celo manj.
Elizabeta Katarina (1606–1672), ki je bila trikrat poročena: s Hansom
Viljemom, Detlefom Kapllom in Hansom Rudolfom Stadlom, je izstopajoča
zgodovinska osebnost, ki si je sama zagotovila, da ne bo pozabljena. Z gradnjo
Riegersburga, najmogočnejše protiturške utrdbe na vzhodni meji cesarstva, si
je pravzaprav postavila spomenik, ki ga ni mogoče spregledati. Z vklesanimi
napisi si je zagotovila, da bo identiteta graditeljice še dolgo nesporna. O Eliza-
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Zlatka Rakovec-Felser, Na valovih sreče in pogube: Barbara Celjska (Maribor, 2013), str. 7–14.
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beti lahko dosti izvemo iz dobro dokumentiranih dogodkov iz njenega življenja. Josef von Hammer-Purgstall ji je celo posvetil knjigo Die Gallerin auf der
Rieggersburg (1849) in vsebino podprl z nekaterimi zgodovinskimi dokumenti, Elizabetinem portretom in litografijami nagrobnikov in radgonske cerkve.68
Tako je avtorica lahko o njenem nenavadnem značaju izvedela dovolj, da je
napisala zanimivo, zgodovinsko zgodbo o ženski, ki se je borila in si izborila
svoj prav. V marsičem je bila precej pred časom. S svojo sposobnostjo, z dobro
organizacijo in gospodarnostjo je prekašala mnoge može, kar so ji v tistih časih,
ki niso bili naklonjeni njej podobnim ženskam z ostrim umom in osebnim šarmom, prej očitali. Polastiti pa so se seveda želeli njenega imetja.
Vse to je Zlatka Rakovec-Felser v romanu upoštevala. Elizabeto je prikazala
kot sicer ljubečo in pozorno žensko, ki pa se je zavedala svoje sposobnosti in je
to izkoristila ne glede na pričakovanja svojih mož.
To je torej ta ženska. Elizabeta Katarina, rojena Welchsler, prvič poročena Galler,
zdaj pa po drugem možu gospa Kapell. Ženska, ki so ji njeni ljudje, ko je pogovor
nanesel nanjo, pravili kar Gallerica ali še pogosteje vražja Liza. Sijočih sinjih oči
sredi obraza, z visokim čelom, pordelih lic in temno kostanjevih las, spetih ob
straneh v kodre, je v modri šelesteči obleki, z nizom belih biserov okrog golega
vratu stala pred njima in brez besed zrla vanju. Navkljub svoji ženstveni pojavi
je vzbujala vtis osebe, ki ne le, da natanko ve, kaj hoče, ampak si zna to z vso
odločnostjo tudi izboriti.69

Elizabeta se je gospodarjenju in grajenju znamenite trdnjave tako odločno
zavezala tudi zaradi osebne nesreče. Njen prvi mož Hans Viljem se za politiko
in gospodarske zadeve ali posestva ni kaj dosti zanimal, od Elizabete je pričakoval predvsem to, da mu bo dala naslednika, kar se po žalostnih ponesrečenih
poskusih in splavih ni zgodilo, rodila je hčerko Regino Katarino. Svojo ljubezen je usmerila v delo: ''Redkokatero žensko njenega časa bi zanimali zapisi o
gospodarjenju s posestvi, a njo so. Vedno bolj. Je slutila, kaj jo čaka ali pa si je z
novimi zanimanji in znanji sama utirala pot, po kateri je stopala poslej?''70
Elizabeta Katarina je šla še posebej v nos duhovniku Stroblu, ki je ves čas
omenjal njeno povzpetniško naravo in častihlepnost, vendar mu ni ostala dolžna. Ni pustila, da bi jo blatil in tudi je sama spletkarila proti njemu ter ga obsodila razmerja s svojo kuharico.
Elizabeta je izkoristila vse možnosti, da si upornega župnika pokori in da ta

68
69
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Zlatka Rakovec-Felser, Vražja Liza (Maribor, 2017), str. 7–8 (dalje: Rakovec-Felser, Vražja Liza).
Rakovec-Felser, Vražja Liza, str. 90.
Prav tam, str. 50.
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Naslovnica romana
Vražja Liza pisateljice
Zlatke Rakovec-Felser

prizna njeno nadvlado. V svoji užaljenosti se ni obotavljala pritožiti se cesarju na
Dunaj. In ne zaman. Uspelo ji je, kar si je zamislila. Cesar je razsodil v njeno korist
/…/ Naglo je zapustil župnišče, iz katerega se je kar osem dolgih let upiral ženski z
vrha skalnate gmote nad sabo.71

71

Prav tam, str. 69.
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Glavni lik, Elizabeta je torej prikazana kot poslovna, močna in sposobna
ženska, manj pa kot mati, žena in ljubimka. V ospredju je njena odločna in stroga narava. Elizabeta je za tretji zakon s Hansom Rudolfom Stadlom celo vložila zahtevo za razvezo in se tudi ločila. Tako je lahko namreč njen vnuk (sin
Regine Katarine) postal njen neposredni dedič. Regini Katarini je mati sama
izbrala moža predvsem iz poslovnih razlogov in koristi. Tudi v tem se kaže
njena odločnost in neizprosnost. Spominja tudi na Marijo Terezijo, prav tako
eno najpomembnejših žensk, še posebej za slovensko zgodovino, ki je ob možu
vzela vajeti v svoje roke in sama (kasneje pa s sinom) vladala cesarstvu, svoje
otroke pa preskrbela s porokami pomembnežev – s čimer si je priskrbela tudi
pomembna zavezništva in ozemlja.
Zlatka Rakovec-Felser je prikazala tako Elizabetine notranje monologe,
opisala pa jo je tudi s perspektive druge ženske – Ane, ki prihaja iz sodobnega
sveta. Skupaj s partnerjem Janom, ki je dober poznavalec zgodovine, po nekem
naključju preskočita časovni okvir in se znajdeta v 17. stoletju na Elizabetinem
dvoru v Feldbachu, Elizabeta pa ju zamenja za svoja znanca. Vpleteta se v dvorne spletke in ko zanju postane prenevarno, zbežita in se znova vrneta v sodobni
čas. Skozi njune oči tudi izvemo, kako se je Elizabetina zgodba končala. Lika iz
sodobnosti je avtorica vpletla iz podobnih razlogov kot Mojca Kumerdej v Kronosovi žetvi – da bi pokazala na vzporednice s sodobnim svetom.
Baronica Elizabeta Katarina je bila torej ena redkih štajerskih plemkinj, ki
je odločno poskrbela za trajen spomin. Zlatka Rakovec-Felser jo je v svojem
romanu prikazala kot sposobno, odločno, razgledano, inteligentno žensko, ki
se je lahko vzporejala s katerimkoli moškim tistega časa. Upirala se je sistemu,
ki je bil krivičen do žensk, in zaradi svojega položaja in osebnosti tudi uspela v
svojih ambicijah in ciljih.

Sklep
Zgodovinski roman je bil eden najbolj priljubljenih žanrov vse od svojega nastanka. Že od nekdaj je bil posebej popularen tako pri bralkah kot tudi
ustvarjalkah bolj kot kateri drugi žanr. Pri pisateljicah je bil morda tako priljubljen, ker je ponujal več možnosti za uglednejše ženske vloge in je tako ustrezal
ženskim socialnim ambicijam. Za priljubljenega pri pisateljicah velja še danes.
Sodobna slovenska književnost (po letu 1990) beleži kar triindvajset zgodovinskih romanov, ki so jih napisale ženske.72 Dogajanje v romanih so postavljale

72

Pregled je narejen na podlagi pregledanih podatkovnih baz avtorjev romanov (https://www.slov.si/
iskalniki), spletnega portala Bukla, ki vsebuje na novo izdano leposlovje, strokovno literaturo in revije
ter seznama, ki ga je v monografiji Slovenski zgodovinski roman pripravil Miran Hladnik.
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v različna zgodovinska obdobja, najraje v devetnajsto stoletje, saj gre namreč
velikokrat za biografije znanih slovenskih osebnosti tistega časa, in 16. ter 17.
stoletje. Slednje sta zaznamovala gibanja reformacije in protireformacije. Gre
za čas, ko je bil ženski glas pretih ali pa povsem utišan. Priložnost, da so ženske
svoj glas znova dobile, so izkoristile sodobne slovenske pisateljice, ki so ženskam v zgodovinskih pripovedih podelile ključne vloge za usmerjanje dogajanja. V sodobni slovenski književnosti so dogajanje v romanih v čas reformacije in protireformacije postavile tri pisateljice: Zlata Vokač s Knjigo senc, Mojca
Kumerdej z romanom Kronosova žetev in Zlatka Rakovec-Felser z Vražjo Lizo.
Ženski liki analiziranih romanov reprezentirajo pomembne, napredne ženske,
ki so s svojo drugačnostjo, ostrim razumom in drugačnim mišljenjem izstopale.
Velikokrat so bile prav zato utišane, kot na primer vsakdanje ženske, zeliščarke,
kmetovalke in obtožene čarovnice v Kronosovi žetvi. Včasih so lahko izkoristile
svoj prodorni razum in poznavanje gospodarskih in političnih razmer za vladanje, kot na primer Elizabeta Katarina v romanu Vražja Liza. Nemalokrat pa so
se preprosto vdale v usodo, saj so se morale žrtvovati za družino, moža ali skupnost, v kateri so živele, kot je to storila Šarika v Knjigi senc. Ženska vloga v času
reformacije in protireformacije je bila namreč omejena. Kljub očitnim sposobnostim in dejstvu, da so v ospredje reformacijskega in protireformacijskega
gibanja želele stopiti mnoge ženske, neenakost med moškimi in ženskami še
zdaleč ni bila presežena. Njihov vpliv je bil odvisen od konkretnih patriarhalnih
razmer v družini in državi. S sodobnimi zgodovinskimi romani, pri katerih so
pisateljice natančno preučile zgodovinsko gradivo, pa so ženske iz preteklosti
znova dobile svoj glas.
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Ana Šela
THE FEMALE FIGURE IN SELECTED CONTEMPORARY SLOVENIAN
HISTORICAL NOVELS BY FEMALE AUTHORS

SUMMARY
The purpose of this paper is to present how contemporary Slovenian female
writers of historical fiction portrayed women of the 15th, 16th, and 17th century
in selected novels. The historical novel consists of a complete interweaving of
fiction and historical facts, which gives the reader not only reading pleasure but
also brings a certain historical period closer to him. At the same time, it is also
a challenge for authors, who need to carefully examine historical sources, to
pay attention to the historical authenticity of their plots, which is a precondition of the historical novel. With the advent of feminist studies and the search
for a "female historical voice", a considerable amount of literary texts have
been written which use new sources and findings to create new historical stories about the "forgotten half". Particularly creative were the Slovenian female
writers, whose publishing of historical novels have grown considerably after
the Second World War. In contemporary Slovenian literature (after 1990), the
female writers of historical novels set the plots of their novels in different historical periods. The female characters that appear in said novels are particularly
exposed in the historical fiction of the periods of the Reformation and Counter-Reformation. It was a time when the female voice did not matter much, if
at all. The Slovenian female writers of historical fiction that set their novels in
said periods have put women in the foreground, pointed to the injustice they
had been exposed to, and depicted female characters that resisted such a social
system. In the modern Slovenian literature, three female writers dealt with the
historical fiction set in the Reformation and Counter-Reformation periods:
Zlata Vokač with Knjigo senc, Mojca Kumerdej with Kronosova žetev and Zlatka
Rakovec-Felser with Vražja Liza.
For the analysis and interpretation of selected historical texts, the feminist literary method was used, which included the study of feminine images
and characters in literary texts. With the methodology used, it is evident that
female characters in selected historical novels represent important, progressive
women who, with their distinctiveness, sharp intellect and different thinking
stood out in history. It is evident that Zlatka Rakovec-Felser, Mojca Kumerdej
and Zlata Vokač have carefully studied historical sources and thus created a
very authentic historical narrative that is intertwined with fiction and at the
same time includes such important historical events as actual historical per-
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sonalities. Female characters are presented in a completely probable and credible manner, which is reinforced by the added literature and sources outlined
at the end of the novel, which can be confirmed using the historical method.
The role of women during the Reformation and Counter-Reformation was
limited. Despite their obvious traits and the fact that many women wanted to
step into the forefront of the Reformation and Counter-Reform movement,
the inequalities between men and women were profound. Historical novels of
selected contemporary Slovenian female writers depict the historical periods
of the 15th, 16th, and early 17th centuries with historical authenticity. At the same
time, they brought to the forefront the forgotten voices of women, both actual
historical personalities and everyday "women with no names", thus preserving
the memory thereof.
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Izvleček:

V pričujočem prispevku sta predstavljena Čeboklijev dnevnik iz prve svetovne
vojne in njegova kratka proza s posebnim poudarkom na ubeseditvi grozljivih
posledic vojne, še posebej na soški fronti. Goriški rojak Andrej Čebokli (1893–
1923) je ob začetku prve svetovne vojne prostovoljno odšel v avstroogrsko
vojsko. Bil je na različnih frontah prve svetovne vojne in dosegel bliskovito
vojaško kariero. Leta 1916 se je znašel na soški fronti. Od prvega dne svoje
vojaške službe do leta 1919 je nepretrgoma pisal dnevnik, v katerem je razmišljal
o krutih posledicah vojne na fronti in v zaledju, opisoval lepoto domače
pokrajine, delal literarne načrte, verjel v skorajšnji razpad Avstro-Ogrske in se
navduševal nad oktobrsko revolucijo.
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Uvod
Na soški fronti je bilo več slovenskih pesnikov in pisateljev. Med bolj znanimi
Lovro Kuhar oz. Prežihov Voranc, ki je bil leta 1915 na Doberdobu in nato v
italijanskem ujetništvu vse do konca prve svetovne vojne. Na osnovi teh vojnih izkušenj je napisal obsežen roman Doberdob (1940). V zaledju je doživljal
soško fronto tudi Srečko Kosovel, ki se tako v poeziji kot kratki prozi razkriva
kot občutljiv opazovalec in zapisovalec grozljivih posledic vojnih grozot; tavajočih beguncev, izstradanih in ranjenih vojakov na Primorskem. Travmatične
izkušnje prve svetovne vojne zelo odmevajo v poeziji in kratkoproznih eksperimentih, zlasti v vizijah in slogovnih postopkih Antona Podbevška, ki je bil leta
1917 v zaledju soške fronte v službi varovanja zajetih italijanskih vojakov, naslednje leto pa je opravljal naloge kurirja na tirolski fronti. Zelo izčrpan in bolan
se je 11. novembra 1918 vrnil domov in se v novomeški vojaški bolnici zdravil
za garje in tuberkulozo, posledice te bolezni pa čutil še leta.1 Med bolj znanimi imeni je tudi Julius Kugy,2 po materini strani vnuk pesnika Jovana Vesela
Koseskega. Kugy se je ob italijanski vojni napovedi Avstro-Ogrski prostovoljno
javil v avstrijsko vojsko. Na soški fronti je kot odličen poznavalec terena opravljal službo svetovalca za gorske zadeve. Vojaško dejavnost je prenehal v bitki
pri Kobaridu s činom poročnika. V vlažnih kavernah in lesenih barakah je ob
soju sveč pisal knjigo Aus dem Leben eines Bergsteigers, izšla je v Münchnu leta
1925.3 V bojih ob Soči sta bila tudi Juš Kozak4 in Alojzij Res, ki je leta 1916 izdal
zbirko kratke proze Ob Soči (1916) s podnaslovom Vtisi in občutja. Iz mojega
dnevnika.5 Na soški fronti se je kot oficir avstroogrske vojske boril tudi v Mari-

1

2

3
4

5

Marija Jurić Pahor, Das Gedächtnis des Krieges. Die Isonzofront in der Erinnerungsliteratur von Soldaten
und Zivilisten (Klagenfurt/Celovec, 2017), str. 224.
Rodil se je leta 1858 v Gorici v slovenski družini, očetu Korošcu, ki se je pisal Kogej, mati pa je bila
hčerka pesnika Jovana Vesela Koseskega. Julius Kugy je odraščal v večjezičnem okolju in je že kot
otrok govoril slovensko, nemško, italijansko in furlansko. Pomagal je pri opremljanju plezalnih smeri,
da so lahko avstrijske alpinske čete po teh poteh oskrbovale vojake z opremo in se uspešno borile
proti ogromnim snežnim plazovom, ki so že v prvi vojni zimi uničili več življenj kot sovražnik.
V slovenščino je bila prevedena leta 1937 pod naslovom Iz življenja gornika: Julijske Alpe.
Juš Kozak je leta 1916 preživel italijansko ofenzivo na Krasu, nato pa je bil zaradi živčne bolezni oproščen vojaške obveznosti. Več o tem: Alenka Koron, "Reprezentacije velike vojne pri Jušu Kozaku",
Studia Historica Slovenica 15, št. 3 (2015), str. 549–564.
V zbirki Ob Soči je zbranih deset črtic, ki so umeščene na goriško bojišče leta 1915. Prinašajo vtise in
občutja iz vojne ob Soči, o izgnancih, topovskem boju ob Soči, o nočnih premikih vojakov, o boju za
Doberdob, o občutjih na tolminskem bojišču idr. Meja med dokumentarnostjo in fikcijo je v teh dnevniških črticah zabrisana, občutja in lirični opisi pokrajine mestoma spominjajo na Cankarjevo lirsko
črtico. Pisatelj s temi črticami ni imel posebnih literarnih ambicij, o njih je zapisal, da niso nič drugega
kot le vtisi in občutja, napisani v pomoč goriškim beguncem. Prim. Alojzij Res, Ob Soči. Vtisi in občutja.
Iz mojega dnevnika (Trst, 1916).
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boru rojeni nemško pišoči pesnik in dramatik Rudolf Bernreiter6 (1895–1917).
O doživetjih na soški fronti je izdal zbirko črtic Blühende Opfer.7 V slovenski
književnosti so nastala tudi redka literarna besedila, tematsko povezana s prvo
svetovno vojno, izpod peres pesnic in pisateljic, ki so prav tako neposredno
doživljale vojne grozote.8

Andrej Čebokli – avstroogrski pisatelj in vojak
Andrej Čebokli se je rodil leta 1893 v Kredu pri Kobaridu v revni proletarski
družini. Pri desetih letih mu je umrl oče, skrb za štiri nepreskrbljene otroke je
bila nato preložena na materina ramena, ki pa ni imela nobenih dohodkov.
Kljub veliki revščini v družini je Čebokli lahko obiskoval gimnazijo v malem
semenišču v Gorici, saj je del stroškov za njegovo šolanje prevzel stric iz Gorice.
Toda življenje v semenišču je postalo za rahločutnega in globoko razmišljujočega fanta kaj kmalu nevzdržno. V višji gimnaziji je izstopil iz zavoda, si poiskal privatno stanovanje in se preživljal sam z inštrukcijami. Po končani maturi
leta 1914 se je nameraval vpisati na graško univerzo, a se je s pričetkom prve
svetovne vojne prostovoljno javil v avstrijsko vojsko. Takšna odločitev je bila
povezana predvsem z željo, da bi z vojaško plačo finančno pomagal materi, ki
je po očetovi smrti težko preživljala številno družino, kakor tudi z mislijo po
novih doživetjih na bojišču, ki bi mu pomagala premagati duševne in telesne
bolečine. V dnevnik si je 18. junija 1916 zapisal:
In odločil sem se. Trdno sem sklenil, da moram na bojišče ali pa vsaj v bojno
ozemlje. Tam bi pozabil mnogo v grmenju topov, v prasketanju pušk. Obenem
sem računal s tem, da bi postal lahko kadet v bojnem ozemlju. Tako bi potem
lahko pomagal denarno svoji revni in skorajda stradajoči materi. Samo ta misel in
misel, da bi doživel nekaj vojnih vtisov, sta bili povod, da sem se javil prostovoljno
k oddelku, ki gre v bojno ozemlje. /…/ In še bolj me je gnalo, ko sem zvedel, da

6

7

8

Bernreiter se je na soški fronti srečal tudi z avstrijskim pisateljem Robertom Musilom, ki je urejal
Tiroler Soldaten-Zeitung. Na Tirolskem je leta 1916 dobil zlato medaljo za hrabrost, 18. maja 1917 je
umrl na soški fronti pod težo skale, ki se je ob miniranju sprožila na streho kaverne, v kateri se je zadrževal. Prim. Hans Ludwig Rosegger, »Geleitwort«, v: Rudolf Bernreiter, Die lebendige Seele, ur. Willibald
Frankl (Graz, 1917), str. 4.
Zbirko črtic Die blühende Opfer je posvetil svoji mrtvi materi. V črticah je poudarjal militantno držo
in junaštvo ter klical pogumno na boj zoper sovražnika. Spet na drugih mestih sledimo prefinjenim
liričnim opisom s soncem obsijane pokrajine. Prim. Rudolf Bernreiter, Die blühende Opfer. Bilder aus
der Front (Insbruck, 1916). Tudi v pesmih, nastalih med vojno, je opeval militantnost in lepoto narave.
V nekaterih pesmih pride do izraza nemški nacionalizem. Prim. Rudolf Bernreiter, Die lebendige Seele,
ur. Willibald Frankl (Graz, 1917).
Prim: Katja Mihurko Poniž, "Prva svetovna vojna v delih slovenskih književnic", Studia historica
Slovenica 15, št. 3 (2015), str. 577–594.
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Andrej
Čebokli
(1893–1923) (www.
dLib.si)

pojdemo na soško fronto. Po svoji nebeško modri Soči sem zahrepenel, ob kateri
sem preživel vso svojo preteklo mladost. Po svoji domovini sem zahrepenel, da bi
v njenem osrčju pozabil vsaj nekaj svojih bolečin.9

9

Andrej Čebokli, pesnik in pisatelj iz Kreda, ur. Rozina Švent (Gorica, 1999), str. 33–34 (dalje: Andrej
Čebokli, pesnik in pisatelj iz Kreda).
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Po odločitvi za odhod na bojišče je naredil bliskovito vojaško kariero od
prostovoljnega vojaka do poročnika avstrijske vojske.10 Pojavljal se je v prvih
bojnih vrstah. Doživel je bitko za Galicijo,11 bil je na soški fronti, od leta 1917 se
je znova boril na vzhodu – tokrat v Bukovini. Vojno je spoznaval tudi v zaledju,
v različnih krajih in domovih je preživljal vojaški dopust ali bil na okrevanju.
Dodobra je okusil trpko življenje ranjencev in bolnikov v različnih vojaških
barakah zgornještajerskega in ogrskega prostora, kjer se je sam zdravil za hudo
revmo, ki jo je dobil v strelskih jarkih. Po koncu vojne, leta 1919, se je na ljubljanski univerzi vpisal na slovenistiko in romanistiko. Leta 1922 je diplomiral
na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in še istega leta začel poučevati kot
suplent slovenščino in italijanščino na ženskem liceju v Ljubljani. Toda bolezen
se ga je vse bolj polaščala, kroničnemu revmatizmu obeh kolenskih sklepov
in medrebrni nevralgiji se je na koncu pridružila tudi tuberkuloza. Umrl je leta
1923 v Kredu, tam je tudi pokopan.
Pisatelj Andrej Čebokli je ostal vse do konca prejšnjega stoletja širši strokovni javnosti komajda poznan, četudi je France Vodnik že v tridesetih letih prejšnjega stoletja zaznal v njegovih črticah najčistejši izraz našega ekspresionizma
v prozi.12 Njegova kratka proza, nastala med prvo svetovno vojno in po njej, je
bila dolgo časa raztresena po periodiki in ni bila deležna podrobnejših raziskav.
Za časa življenja je v revijalnem tisku objavil nekaj pesmi, črtic in novel. Njegovo literarno zapuščino je zbrala Rozina Švent, višja bibliotekarka iz Narodne in
univerzitetne knjižnice v Ljubljani, in jo z življenjepisom ter spremno študijo
Zore Tavčar izdala v knjigi Andrej Čebokli, pesnik in pisatelj iz Kreda.13 Čebokli
je začel svojo literarno pot kot mnogi slovenski besedni umetniki s pesmimi, a
se je po prvih manj uspelih pesniških poskusih preusmeril v kratko prozo, med
vojno pa je sistematično pisal tudi dnevnik.

10

11

12

13

Po podatkih, ki jih Čebokli navaja v svojem dnevniku, je postal 1. 7. 1915 praporščak in že 13. 7. 1916
postajni oficir. Dne 18. 8. 1916 je bil predlagan za veliko srebrno hrabrostno svetinjo in dne 12. 5. 1917
je postal poročnik avstrijske vojske.
Več o tem: David Hazemali, "The Battle of Galicia: The Disintegration of the AustroHungarian Land
Forces on the Eastern Front in the First World War, With Special Emphasis on the Role of the Graz's
III Corps and Slovenian Soldiers", Studia Historica Slovenica 17, št. 1 (2017), str. 161–196. Na fronti
v Galiciji je bil tudi Stanko Majcen. Prim: Jožica Čeh Steger, "Stanko Majcen in vélika vojna", Studia
Historica Slovenica 15, št. 3 (2015), str. 568.
Jožica Čeh Steger, Ekspresionistična stilna paradigma v kratki pripovedni prozi 1914–1923 (Maribor,
2010), str. 155.
Literarna zapuščina Andreja Čeboklija vsebuje poleg pesmi, kratke proze in korespondence še dnevniške zapise iz prve svetovne vojne. Prim. Andrej Čebokli, pesnik in pisatelj iz Kreda, str. 33–34.
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Naslovnica
knjige
Andrej Čebokli, pesnik
in pisatelj iz Kreda

Čeboklijevi dnevniški zapiski
Andrej Čebokli je med prvo svetovno vojno in še nekaj časa po njej skorajda
vsak dan pisal dnevnik, in to od 18. junija 1916 do 25. marca 1919. Po vsebinski
plati predstavlja njegov dnevnik pomemben zgodovinski in literarnozgodovinski dokument.14 Avtor opisuje svoja doživetja, refleksije in načrte na soški15
in ruski fronti, v zaledju fronte, v vojaških bolnišnicah idr. V dnevniških zapisih
se razkriva kot človek trdne volje, kot odločen oficir avstrijske vojske, ki zmore
14

15

Vojni dnevnik je shranjen v Rokopisni zbirki NUK-a v Ljubljani pod signaturo (Ms 687). Prim. Rozina
Švent, "Dnevniku na rob", v: Andrej Čebokli, pesnik in pisatelj iz Kreda, str. 30.
Dnevniški zapisi s soške fronte zajemajo čas od 18. 6. 1916 do 31. 12. 1916.

592

S tudia
H istorica
S lovenica

opraviti najtežje naloge sredi bojnega ognja in mrtvih tovarišev, kot kritik oblasti in države, ki ji služi, obenem pa tudi kot prefinjen opazovalec narave in
krajine, ženskih značajev in njihove podobe. Ves čas je tudi pretanjen premišljevalec o moralnih vprašanjih in o usodi naroda. Med drugim piše, kako se je
v imenu človečnosti in za ceno lastnega življenja zavestno odločil za kršenje
vojaških ukazov, ko je begunce na svojo roko pošiljal na prostost namesto v
vojno taborišče. Obsojal je žensko nezvestobo in prostitucijo ter razmišljal o
krutosti vojne, ki je neusmiljeno zarezala v družinsko in intimno življenje ljudi.
Čebokli si je v dnevnik ves čas zapisoval različne naslove knjig, program
izobraževanja in snoval literarne načrte. Sredi vojne, po strelskih jarkih, v barakah in na vojaškem dopustu si je širil duhovno obzorje z branjem različne literature, med drugim navaja Friedricha Adlerja, Goethejevo avtobiografijo Dichtung und Wahrheit, noveli Jutranje sonce in Čevljar Anton Petra Mihaila Petroviča Arcibaševa idr. V dnevnik si je zapisoval obširne programe branja.16 Zanimal
se je tudi za glasbo, ljudsko petje, ples, politiko. Med vojno se je učil tujih jezikov.
Med drugim navaja, da je vztrajno ponavljal ruščino in italijanščino ter z lahkoto napredoval v srbohrvaščini.
Kot rojak je bil Čebokli čustveno navezan na goriško pokrajino, zato se je
veselil odhoda na soško fronto. Čeprav je bil tam leta 1916 večkrat izpostavljen
smrtni nevarnosti, si je v dnevnik zapisoval tudi lepotne impresije domače
pokrajine. Kar sredi krvavega boja in ognjenih strelov se mu je pogled zmeraj
znova ustavljal na smaragdnih valovih Soče ali na jagodah zrelega grozdja. Med
drugim beremo, kako je občudoval zvezde na nebu, kako mu je misel uhajala h
Gregorčiču itd. Večkrat piše o občudovanju svetlobno-barvnega razkošja sredi
peklenskega ognja, ko so po zraku švigale rakete. O svoji prvi nevarnosti ob
Soči si je 28. junija 1916 zapisal sledeče:
Na Št. Maver, v Sočo in okoli železniškega mostu so gosto padale granate
različnega kalibra, večkrat večjega, in žvižgali šrapneli. V hudem, gostem ognju
sem se nahajal, ko sem tam okoli nadzoroval in vizitiral. /…/ Pozno v večeru
sem se vrnil. Z vojnim kuratom sediva na hodniku, ki je obrnjen proti bojni črti.
Zasledujeva boje na drugi črti in opazujeva in poslušava nemirno noč. Čudiva se
luči raket, ki se spenjajo visoko, trosijo bogate čudnolepe žarke in svetijo daleč v
sovražno ozemlje. Kaka lepota je in odseva iz teh vijoličasto-rdeče-krvavih luči!17

16

17

Dne 30. 11. 1917 si je zapisal: "Beri: Emil de Girardin: Mož in žena; Wiljem Bölsch: Ljubezen v živem
svetu, E. Peladan: Najvišji greh, Herman Esswein: A. Strindberg v luči svojega življenja in svojih del,
Swedenborg: Zakonska ljubezen, von Harden: Strindbergove drame, Friederic Masson: Napoleon."
(Andrej Čebokli, pesnik in pisatelj iz Kreda, str. 150).
Prav tam, str. 40.
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Stran iz Dnevnika
(Andrej
Čebokli,
pesnik in pisatelj iz
Kreda, ur. Rosina
Švent (Gorica, 1999))

Čebokli kar sredi boja razmišlja o svojih literarnih načrtih, a tudi o pomanjkanju koncentracije, da bi jih lahko uresničil.18 Toži o duševnem nemiru, večkrat

18

Dne 5. 8. 1916 piše o svojih pisateljskih načrtih v podzemnem rovu, navaja celo dispozicijo posameznih črtic, vendar je ostalo le pri načrtih, kajti "duša je bila prenemirna, možgani so bili do bolečin
pretepeni, nobene misli mi ni bilo mogoče prenesti v zvezo z drugo" (Prav tam, str. 51–52).
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piše o vojaških nalogah, ki jih je moral opraviti, npr. zasesti desni breg Soče s svojimi osemdesetimi možmi, nadalje o napadih, požiganjih. 6. avgusta 1916 piše o
raketiranju Gorice, ob čemer doživlja grozo in lepoto svetlobnega vtisa hkrati:
Naša artilerija je popolnoma molčala – laška pa bljuvala. Mi brez ljudi. Lahi v
polkih so se usuli na nas. V mraku so začele solkanske hiše se vnemati, gorela je
Gorica in v njeni okolici so izpopolnile lepoto plameneče vasi.
Joj: videti mesto – Gorico! Goreti in vasi in žitna polja, kjer sem prvo mladost presanjal in pretrpel: Grozno in lepo! Srce se mi je vilo, kot bi mi ga kdo v tla teptal,
duša se je krčila, kot bi bila pila največjo grozo in največjo lepoto.19

V dnevniku so na več mestih zapisi o ranjenih, o mrtvih, o goriških beguncih idr. 7. avgusta 1916 je opisal v telegrafskem stilu grozljive posledice krvavega boja ob Soči:
Brez jesti – brez piti. Vodnjaki razbiti – Soča krvava: po njej so plavala človeška
trupla. Na desni težko ranjeni – njihovi umirajoči vzdihi; na levi lahko ranjeni –
njihovi smehljajoči vzdihi: oni bodo videli še enkrat materin, ženin – njen obraz;
pred menoj mrtvi – z obrazom si kopajo za skalo svoj grob; za menoj na devet
kosov raztrgani – tem še groba ni treba: zasekani so vranom za večerjo. To sem
videl. In slišal sem: po smrti vriskajoče – po žrtvi vpijoče.20

Po frontnih napadih je Čebokli iskal mir po vipavskih goricah, obiskoval
znane gostilne, kavarne in kmečke hiše. Med drugim beremo, kako je v Prvačini obiskal vojaško pokopališče in poiskal grob svojega padlega rojaka. Leta
1917 se je nahajal v zaledju fronte, v okrevališčih na Gornjem Štajerskem, kjer
se je zdravil za kostno revmo, ki ga je vse bolj pestila, in se vneto učil italijanščino. Tudi od tam je budno spremljal dogajanje na soški fronti in izražal skrb za
rodno Goriško. Iz dnevnika je mogoče posneti, da je veliko razmišljal o sebi in
slovenstvu. Rad bi, da bi Slovenci zaupali vase. Moč naroda, piše, ni v orožju in
denarju, ampak v tem, da vsak posameznik premaga samega sebe. Veliko je razglabljal o razčlovečenju človeka v vojni in o nujnosti etične prenove. V četrtem
vojnem letu, na novega leta dan, si je v dnevnik zapisal en sam stavek: "Človek
naj se sam zase poboljša in poboljša se za vse – za celo človeštvo!"21
Dnevniški zapiski iz leta 1917 prav tako pričajo o pisateljevem navdušenju
nad rusko revolucijo. Podobno kot Kosovel je tudi Čebokli pisal o slutnji zarje,
o žarku svobode, ki prihaja z vzhoda in prinaša upanje za odrešitev slovenskega
19
20
21

Prav tam, 52.
Prav tam, 53.
Prav tam, 81.
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naroda. Med drugim piše, da je ruska revolucija prebudila pomlad narodov:
Ruski narod je pokazal vsem narodom sveta: jeklene oklepe ljute samovlade je
mogoče zlomiti in prebiti tudi v času vojaške vlade in vojnega soda, da je mogoča
revolucija tudi v takih razmerah. In to je veliko in to je dovolj! In ti, moj narod: ali
ti ne žari od vzhoda neskončno lepa zarja svobodne bodočnosti, polne upanja?!
V celem mesecu aprilu sem doživel samo eno: velika ruska revolucija je začela
poganjati svoje prve posledice, vzcveteti jo že vidim, morda največjo in lepšo
to prvo, kot na polju prve pomladanske cvetice in ptice – našo pomlad:
demokratična ideja je posvetila in ogrela duše narodov! In četudi je ta posledica
edina, vendar je velika in lepa: posvetila je v duše naroda in jih ogrela za veliko
svobodno bodočnost!22

Ob krvavi Soči je Čebokliju zmeraj znova prihajal na misel Simon Gregorčič. Iz dnevnika razbiramo, da ga je vezalo iskreno prijateljstvo z Ivanom
Dornikom.23 Z njim se je srečeval ali si dopisoval in mu v branje pošiljal tudi
svoje tekste. Drugačno, precej hladno je bilo Čeboklijevo prvo srečanje z Izidorjem Cankarjem, o Joži Lovrenčiču pa je pisal tudi precej odklonilno. Pisatelj
je pogosto tarnal o duševnem nemiru, ki mu onemogoča pisanje in celo branje.
Kljub temu je v dnevnik na več mestih zapisal številne literarne načrte, ki pa jih
ni mogel uresničiti. Kot smo že navedli, je Čebokli v svojih dnevniških zapisih
pogosto razmišljal o etičnih in moralnih vprašanjih. Vojno razume kot zlo, ki
spreminja človeka v zver:
Vsak, kdor je ležal v jarku in gledal življenju in smrti v obraz – temu je narava
razbila in potrgala vse kulturne vezi in verige med njim in družbo. Razblinila
mu je vse predsodke, vse laži sveta. Ponižala ga je do preprostosti, malenkosti,
resničnosti – do sebe: naravnosti: preustvarila ga je zopet v pravega in naravnega
človeka, kakršen bi moral biti po božji podobi in naravni pravici. Zato sovraži
vsak tak človek – mladenič in mož vse svetne moči in sile nad seboj – hrepeni
po individualni prostosti in odrešenju človeštva – ali pa ostane še divješi hlapec
kulturne grozovitosti.24

Čebokli je kljub grozotam vojne, ki je prinesla razčlovečenje človeka, verjel

22
23

24

Prav tam, 89.
Dne 4. 9. 1916, ko je bil na vojaškem dopustu v Ljubljani, je svoje srečanje z Dornikom takole popisal:
"V Unionu sem srečal Dornika. To je bila sreča. V kavarni sva sedela sama pri nem oknu in povedala
sva si vse. In zopet se je duša oddahnila in njemu tudi. Človeka sva, ki si vse zaupava in drug drugega
najbolje razumeva." (Prav tam, str. 68).
Prav tam, str. 132.
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v vrednote, kot so ljubezen, bratstvo in delo za človeštvo, "kajti človek bodočnosti ne bo več poznal vojn – morenja – klanja – marveč ljubezen in delo za
brata – za človeštvo".25
Leta 1917 je Čebokli veliko pozornost posvetil jugoslovanskemu vprašanju.
V dnevniških zapiskih piše o zedinjenju jugoslovanskih narodov in dopušča
združitev Jugoslovanov v monarhiji ali zunaj nje ter obenem opozori na verske
in jezikovne razlike med jugoslovanskimi narodi. 7. maja 1917 je zapisal:
Če je narodnostno načelo le kje na svetu opravičeno, tedaj velja za jugoslovanske
dežele: kdor se nepristransko poglobi v razmere, mora pritrditi: jugoslovansko
vprašanje se reši le z združitvijo teh enorodnih drobcev. Imamo eno samo izbiro:
ali se ta rešitev izvrši v in z donavsko monarhijo ali izven nje in proti njej. Edino
verski in mali jezikovni momenti nam bod ovirali delo. Toda prvo in glavno pa je,
da nam uresničijo naše sanje: zedinjenje, samostojnost, svoboda!26

Čebokli je sredi leta 1917 premeščen v Bukovino na rusko fronto. V dnevniku piše o navdušenju nad Majniško deklaracijo in verjame v skorajšnji konec
avstroogrske monarhije.
Iz nas bi radi napravili Nemce – iz belega črno. Ej, kje je narava, resnica in pravica.
Da, bili smo poslušni sužnji naroda in morda smo še – toda ne več dolgo. Od
letošnjega maja, z letošnjo pomladjo smo se pomladili tudi mi in v svoji duši in
v svojem srcu začeli že novo življenje, novo čustvovanje, nove radosti in novo
trpljenje.27

Leta 1918 je Čebokli deloval na Goriškem in Štajerskem, njegova kritika
stare Avstrije je postala vse ostrejša. Nekdanji navdušeni avstroogrski vojak je
po vseh grozotah, ki jih je doživel v vojni, postal pacifist in opisoval vojno kot
najhujše gorje, ki lahko doleti človeka. 10. novembra 1918 si je zapisal v dnevnik, da je prišel živ in srečen k materi, potem ko je štiri leta živel ponižan in z
lažjo. V istem zapisu se je razglasil za Jugoslovana.

Čeboklijeva kratka proza v tematskem območju prve svetovne vojne
Teme, ki jih je Čebokli zasnoval v svojem dnevniku, je med vojno in takoj po
njej ubesedil v črticah in v pesmih v prozi. V knjižni izdaji iz leta 1999 je ponati25
26
27

Prav tam, str. 133.
Prav tam, str. 91.
Prav tam, str.124.
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snjenih petnajst Čeboklijevih kratkoproznih besedil, ki so bila objavljena v letih
med 1914 in 1923 pretežno v katoliškem časopisju, v Domu in svetu, Mladiki, Almanahu katoliškega dijaštva in Koledarju Goriške matice. Ta kratka proza
je daleč od stvarnih opisov vojne, saj so tako na motivno-tematski kakor na
slogovni ravni razvidne prvine ekspresionistične poetike.28 Doživljajska izhodišča te proze so pisateljevo revno otroštvo in socialna beda, zgodnje doživetje
smrti v družini, trda vzgoja v semenišču, pretresljiva doživetja na frontah in v
zaledju, smrt mlajše sestre Nine, barake z ranjenci in bolniki, bolezen, umiranje, lakota idr. Na motivno-tematski in simbolni ravni bi lahko ob Čebokliju
iskali sorodnosti s Cankarjevo vojno črtico, naj gre za groteskne slike ranjencev, pohabljencev in vojne morije, za etično obtožbo in travmatične posledice
vojne, svetopisemsko simboliko in simboliko oči ali za parabolično-alegorične
podobe. Po drugi strani pa je Čeboklijeva črtica zunaj vplivov Cankarjeve lirsko-meditativne in ritmično-melodične paradigme. Narativno in slogovno sledi v
posameznih primerih telegrafskim stilnim postopkom, pogosteje pa vizualno
učinkoviti in groteskni metaforiki ter alegorično-paraboličnim in simbolnim
postopkom.
Najobsežnejše tematsko območje Čeboklijeve kratke proze predstavlja
prva svetovna vojna, ki jo je pisatelj izkusil na lastni koži v vseh razsežnostih
na različnih frontah od vojaka oziroma kadeta v strelskem jarku, prek oficirja
v izvidništvu, postajnega oficirja do poročnika. Vojno je poznal v prvih bojnih
črtah in v zaledju, družil se je z oficirji različnih narodnosti, prihajal v stik s preprostimi ljudmi in visoko meščansko družbo, zaradi bolezni pa je veliko časa
prebil v različnih vojaških barakah in bolnišnicah. V črticah so ubesedeni le
drobci zunanjih vojnih dogodkov, v ospredju so namreč človek in njegove psihoze, eksistencialna stanja strahu, tesnobe, izolacije, pogosto tudi dihotomije
na ravni življenje/smrt, molk/krik, telesno/duhovno, moško/žensko, resnica/
privid, dinamično/statično.
Črtice so fragmentarne, nekakšni izseki iz subjektivno videne resničnosti.
Napolnjene so z vizijami, grotesknimi opisi in kriki, halucinacijami, irealnim,
presenetljivo metaforiko, mešanjem visokega svetopisemskega sloga in živalskih
krikov. Vojni dogodki so ubesedeni le po drobcih, saj je pripovedna perspektiva
usmerjena v duševnost, v tematizacijo eksistencialnih stanj (strah, tesnoba, izolacija) in dihotomij na ravni življenje/smrt, telo/duh, moško/žensko, resnica/
privid ali dinamično/statično. Čebokli je tako v dnevniških zapisih kakor v pri-

28

Te so se v slovenski kratki prozi začele pojavljati že od leta 1914 pri avtorjih Doma in sveta, najprej
pri Ivanu Cankarju in Stanku Majcnu, izrazitejši kratkoprozni zasuk v ekspresionizem pa beležimo v
začetku dvajsetih let prav tako ob vojnem toposu z objavami v Domu in svetu avtorjev, ki so rojeni v 90.
letih, Franceta Bevka, Narteja Velikonje, Ivana Dornika idr. Prim. Jožica Čeh Steger, Ekspresionistična
stilna paradigma v kratki pripovedni prozi 1914–1923, str. 173.
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povedni prozi veliko razmišljal o zanemarjanju otrok in nemoralni podobi žensk
na Goriškem med prvo svetovno vojno. V dnevnik si je 25. julija 1916 zapisal:
Ženstvo ob fronti moralno propada. Strašno je. Žena ne pozna več moža, ki je
na drugem bojišču, in ne mati svojih otrok. Še v dekletovem srcu ni več zvestobe.
Matere tu ne spijo več pri svojih otrocih; njih uho jih ne čuje več; njihova roka jih
ne čuva več; jih ne tolažijo, ko jočejo; jih ne pokrivajo, ko se razodenejo v strašnih
in groznih sanjah. Tu zažene mlada mati svoje otroke v zanemarjeno sobico, v
sobi pa, v svetli, dišeči, s preprogami poviti, ona sama spi – ne, drema, čaka, kdaj
tuja ljuba roka potrka na okno.29

Iz podobnih misli so nastale tri pesmi v prozi, ki jih je Čebokli leta 1921
objavil pod skupnim naslovom Ločeni svetovi, in črtica Pod mrtvimi drevesi.
Vsaka od teh treh pesmi v prozi ima svoj naslov in podnaslov (Rdeči jezdeci,
Črni dom št. 1.; Ogenj žrjave krvi, Črni dom št. 2; Krik očetovstva, Črni dom št.
3). V vseh treh pesmih v prozi so skozi monolog in metaforične podobe izpovedana predsmrtna občutja in prividi umirajočega ranjenca (sina, fanta, moža)
iz vojaške barake. V prvi sin išče zadnji stik z materjo, v drugi fanta preganjajo
dvomi o dekletovi zvestobi, v tretji se mož hoče približati ženi, toda med njimi
vladajo ne le velike prostorske, temveč še večje miselne, čustvene in duhovne razdalje. V črtici Pod mrtvimi drevesi pod okleščenimi drevesi30 leži dekle
in trpeče doživlja naval strasti, razkol duše in telesa. Ostaja sama in zapuščena,
potem ko se njen fant ni vrnil s fronte v Galiciji. V duševni razbolelosti in navalu strasti se ji prikazujejo podobe o njegovi nezvestobi, kriki oskrunjenih tujih
deklet in mladih mater. Ko se dekle zagleda v svoje izstradano telo, se njena
bolečina vizualizira v bel smeh. Dekletu se v tistem trenutku približa italijanski oficir, tujec in sovražnik. Ko se v navalu strasti zbližata, ju zadene granata, v
mrtvo dekle zre italijanski vojak, ki mu je granata odrezala nogi.

Sklep
Andrej Čebokli se je zaradi hude oblike revmatizma zdravil po številnih vojaških bolnicah vse od Štajerske, prek Ogrske do Galicije, kjer je dodobra spoznal
življenje med ranjenci in bolniki. Zato po svoje ne preseneča, da je barakar-

29
30

Prim. Andrej Čebokli, pesnik in pisatelj, str. 46.
Personificirana drevesa so groteskna podoba vojne stvarnosti na Primorskem: "Tu so stala (drevesa) in
samim sebi so se rogala brez smeha: invalidi brez ene in brez obeh rok. Druga so bila gola in razklana –
tem so bile granate raztrgale še stoletna debla. Tu so bila – kakor bi ne bila zrasla iz tal … nepokopana
trupla z iztrganimi prsi in polomljenimi rebri." (Prav tam, str. 279).
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sko življenje in umiranje močno zaznamovalo tudi njegovo literarno ustvarjanje. Vojaške barake, zatohel vonj po smrti, do kosti izstradani, težko bolni,
umirajoči ranjenci, invalidi brez nog, rok, slepi, skriti pred zunanjim svetom,
so motivna stalnica v njegovih ekspresionističnih črticah, kot so Smrad, Skrivnostni domovi, Ločeni svetovi, V skrivnostni luči solz, Sonce se smeje nad črnimi
rakvami idr. Barake so prostori množičnega trpljenja in smrti, prostori zadnjih
krikov in vzdihov umirajočih vojakov. Pogosto so metaforično in metonimično poimenovane kot prostori smrti (rakve, domovi), ob katerih se praviloma
pojavlja črna barva s simbolnimi pomeni smrti (črne kasarne, črni domovi, črne
rakve) ali pa imajo pridih skrivnosti (skrivnostni prostori), iz njih se širi vonj
po smrti in bolezni, okrog njih tavajo osamljene ženske in dekleta, begunke,
ki v brezmejni žalosti in obnemelosti iščejo očeta, brata, sina, moža ali fanta.
Skratka, barake so prostorski simboli grozljivega umiranja v vojni, razširjajoči se
v vseprisotnost trpljenja in smrti, a tudi prostori, ki zbujajo nelagodje meščanskim damam. V dnevniku in v pripovedni prozi je Čebokli večkrat razmišljal o
človekovem odnosu do živali, o lastnih dvomih in nezaupljivosti do sočloveka.
Na več mestih v dnevniku je prišel do spoznanja, da je vojna spremenila človeka v zver, tema razčlovečenja človeka v vojni pa je tudi osrednja tema njegove
proze iz prve svetovne vojne.

Jožica Čeh Steger
THE ISONZO FRONT THROUGH THE EYES OF THE SOLDIER
AND WRITER ANDREJ ČEBOKLI

SUMMARY
Andrej Čebokli, born in 1893 in Kredo near Kobarid, is among the many poets
and writers who found themselves on the Isonzo front or in its hinterland.
Among them were Lovro Kuhar, Juš Kozak, Srečko Kosovel, Anton Podbevšek,
Robert Musil, Alojzij Res, Julius Kugy, Rudolf Bernreiter, and others. After graduating in 1914, Andrej Čebokli intended to enrol in the Graz University, but
with the outbreak of the First World War, he volunteered to join the Austri-
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an armed forces in order to financially assist the poor mother who, after her
father's death, could hardly survive a large number of families, but also with the
thought of new experiences on the battlefield, which would help him overcome physical and mental pain. He reached a flashy military career.
During the First World War, and some time after, Čebokli wrote a diary
almost on a daily basis, from June 18, 1916 to March 25, 1919. In terms of its
content, this diary is an important historical and literary-historical document.
The author describes his experiences, reflections and military plans on the
Isonzo and the Russian front, in the hinterland, in military hospitals, etc. In logs,
he reveals himself as a man of firm will, as a determined officer of the Austrian
armed forces, who can perform the most difficult tasks in the middle of a fire
fight and dead comrades, as a critic of the authorities and the state that he is
in service of, as well as a sophisticated observer of nature, traits of women and
their images. He is also revealed as a refined thinker of moral issues and the fate
of the nation. For the year 1917 he predicted the collapse of the monarchy. He
is impressed by the May Declaration and the October Revolution.
He embedded similar topics and feelings in his short prose. During his short
life, he published about fifteen short fictional essays and prose poems mainly
in Catholic journals. In Slovenian literary history, he is mentioned as a representative of Slovenian early expressionism, but until recently he did not receive
considerable attention of researchers. As an officer of the Austrian armed forces
he experienced various fronts, and in 1916 he was also on the Isonzo front. Due
to a severe form of rheumatism, he spent a lot of time in various military barracks. The suffering and dying of soldiers in military hospitals is thus the central theme of his short fictional essays, and in the background of the war, other
expressionist topoi are revealed, such as dichotomies on the level of man and
woman, body and soul, life and death, silence and cry. A special place is reserved
for barracks-inspired short fictional essays (Smrad, Skrivnostni domovi, Ločeni
svetovi, V skrivnostni luči solz, Sonce se smeje nad črnimi rakvami), in which
appear time and time again the motives of the starved, severely sick, dying
wounded, the disabled people without legs and arms, the blind, etc. Čebokli's
short prose does not provide actual descriptions of the war; on the motivethematic and style level can be seen the elements of expressionist poetics.
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družbeno kulturnem kontektstu zgodnje rimske retorike. Retorični ethos obravnavamo skozi oris različnih družbenih vlog (javnega) govorca v antičnem Rimu in pri tem skušamo identificirati etotične strategije, ki se tesneje navezujejo na pojem avtoritete ter na ravni jezikovne rabe osvetljujejo vlogo implicitnosti pri konstrukciji govorčeve
podobe.
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UDC 725.94(497.4Zg. Motnik):929Karel VI.
Author: VISOČNIK Julijana
Ph.D., Assistent Professor, višja arhivistka
Archdiocesan Archive of Ljubljana
Krekov trg 1, SI – 1000 Ljubljana, Slovenia
Title: "THE PYRAMID" IN ZGORNJI MOTNIK AND ITS HISTORICAL CONTEXT
Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 18 (2018), No. 2, pp. 371–392, 44 notes, 6 pictures
Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English)
Key words: Emperor Charles VI, ceremonies of hereditary homage, 1728, Carinthia, Styria, traffic, roads
Abstract: The author presents a monument which is in sources referred to also as a pyramid or even an obelisk and
was erected in Zgornji Motnik to commemorate the year when Emperor Charles VI travelled across the Slovenian
lands in 1728. The first monument of this type was built at Ljubelj upon the same occasion, commemorating the fact
that the emperor entered the land of Carniola at this mountain pass, at which a much-used road had been running
ever since the Antiquity. Just as at Ljubelj, other places in the Inner Austrian Lands prepared for the emperor's visit
well, starting with the restoration and reinforcement of the roads along which the emperor was to travel and which
were in the future to become the main commercial roads and the fastest connections to the free ports of Trieste and
Rijeka. At both above-mentioned locations, which were also the border between lands (Ljubelj between Carniola and
Carinthia and Zgornji Motnik between Carniola and Styria), the emperor was honoured by inscriptions on monuments. These inscriptions reflect the characteristics and manner of ancient imperial inscriptions.
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Title: T
 URNING POINT FOR THE AFFECTED LOCAL POPULATION: THE BREŽICE EARTHQUAKE OF
JANUARY 29, 1917
Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 18 (2018), No. 2, pp. 393–420, 53 notes, 12 pictures

Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English)
Key words: First World War, Brežice earthquake and its surroundings, January 29, 1917, restoration of earthquake
zone, collection of funds for reconstruction, Aleksander Tornquist, Franciscan monastery

Excerpt: Towards the end of the First World War, in the middle of winter, on January 29, 1917, Brežice and its surroundings was devastated by a severe earthquake, one of the worst in recent Slovenian history. Written exclusively on
the basis of primary archival sources, this paper speaks of the suffering of the local population brought about by this
natural disaster, of the difficult restoration of the affected area, of collection of resources for the affected population,
and the response of local, provincial and state authorities, including the Habsburg dynasty, to the situation. It especially touches on the role and importance of military authorities (e.g. the Fifth Army, or the replacement battalion of
the 87th infantry regiment), which were, in wartimes, the only authorities in charge of helping the affected population. Additionally, this paper highlights the field work of one of the most important seismologist in the monarchy
at the time, Prof. Dr. Aleksander Tornquist, and the problem of restoration of the completely collapsed Franciscan
monastery in Brežice.
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Author: PEROVŠEK Jurij
Ph.D., Research Counselor
Institute of Contemporary History
Kongresni trg 1, SI – 1000 Ljubljana, Slovenia

Title: T
 HE IDEA OF SLOVENIA AND ITS IMPLEMENTATION DURING THE PERIOD FROM THE MAY
DECLARATION TO THE CREATION OF THE STATE OF SHS AND THE NATIONAL GOVERNMENT OF
SHS IN LJUBLJANA
Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 18 (2018), No. 2, pp. 421–442, 77 notes, 6 pictures

Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English)
Key words: May Declaration, Ivan Cankar, Slovenia, Declaration Movement, National Council for Slovenia and Istria,
State of SHS, National Government of SHS in Ljubljana

Excerpt: After the proclamation of the May Declaration on May 30, 1917, Ivan Cankar uttered the first mentioning
of Slovenia as a national political entity on July 15, 1917. On August 2, 1917, the Catholic All-Slovenian People's Party
(VLS) was in favour of the formation of a United Slovenia in the transdualistic Austrian Yugoslav community. In the
spring of 1918, the word Slovenia was repeatedly pronounced by the VLS, and Ljubljana was proclaimed the Slovenian capital. With the establishment of the National Council for Slovenia and Istria in Ljubljana on August 16 and 17,
1918, the idea of Slovenia gained political ground. The author interprets the year 1917 and the May Declaration as
a historical milestone after which the Slovenian national political development was focused on the formation of a
Slovenian state entity and on the simultaneous experience of its national statehood.
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Author: KOLAR Bogdan
Ph.D., Full Professor
University of Ljubljana, Faculty of Theology
Poljanska cesta 4, SI – 1000 Ljubljana, Slovenia
Title: POPE BENEDICT XV'S PEACE INITIATIVES AND THEIR ECHOES IN SLOVENIAN LANDS
Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 18 (2018), No. 2, pp. 443–468, 62 notes, 4 pictures

Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English)
Key words: Pope Benedict XV, First World War, Catholic Church, Austria-Hungary, Slovenia
Abstract: After the death of Pope Pius X in 1914, Benedict XV was elected as his successor. His pontificate was marked by the First World War and the settling of international relations after its end. Because of the fierce opposition
of Italy to his involvement in peace mediations, the pope spent most of his effort and attention in the humanitarian
and social fields, easing the consequences of the war. He reorganized the spiritual care of military units. His peace
initiatives were opposed by most of the countries in both warring camps, and in many countries also by the bishops
who adopted state policies as their own. From all the initiatives, the one that generated the most traction was sent to
all countries involved in the war on August 1, 1917. In this note the three years of war was called "useless slaughter".
The principles he set out for an end to the fighting and the post-war arrangement of the world were echoed in the
Points presented in early 1918 by American president Th. W. Wilson. The discussion also contains and overview of the
echoes of and responses to the pope's peace initiatives in Slovenian Ethnic Lands.
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Author: REPE Božo
Ph.D., Full Professor
University of Ljubljana, Faculty of Arts, Department of History
Aškerčeva 2, SI – 1000 Ljubljana, Slovenia

Title: THE OCTOBER REVOLUTION AND SLOVENIANS
Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 18 (2018), No. 2, pp. 469–488, 19 notes, 3 pictures

Category: 1.02 Review
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English)
Key words: October revolution, Communists, Communist Party, social democracy, Spanish civil war, national liberation struggle, counterrevolution, Cominform, self-managed socialism, titioism, Third Way

Synopsis: In this paper the author deals with the socialist idea, communism, and the history of communism and socialism in Slovenia in the context of the influence of the October revolution. It had an impact in the period following
the end of the First World War when the Hungarian revolution engulfed also a part of Slovenian territory, and was
also reflected in the post-war revolutionary fervour that emerged there. The second period of said influence was in
the years 1945–1948, when Yugoslavia adopted the Soviet model, which it later abandoned after a dispute with the
Cominform and, instead, adopted its specific self-managed socialism.
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Ph.D., Full Professor, Research Counselor
University of Maribor, Faculty of Arts, Department of History
Koroška cesta 160, SI – 2000 Maribor, Slovenia

Title: DIPLOMATIC ENDEAVOURS OF IVAN ŽOLGER REGARDING THE SLOVENE STYRIA AND PREKMURJE
Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 18 (2018), No. 2, pp. 489–528, 166 notes, 5 pictures

Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English)
Key words: Ivan Žolger, Paris Peace Conference, Styria, Prekmurje, Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes
Excerpt: The paper highlights the role of Styrian lawyer Ivan Žolger (1867–1925) in the diplomatic activities of the
Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes regarding the demarcation in Styria and the affiliation of Prekmurje. From
archival and memoir sources are presented Žolger's efforts at the Paris Peace Conference in 1919–1920, where he
acted as an authorized delegate of the Yugoslav state.
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Ph.D., Assistant Professor
Co-Author: FRIŠ Darko
Ph.D., Full Professor
University of Maribor, Faculty of Arts, Department of History
Koroška cesta 160, SI – 2000 Maribor, Slovenia

Title: D
 EMOCRATIC LEGISLATIVE ELECTIONS IN CENTRAL-EAST EUROPE FROM 1989 TILL 1991 AND
THEIR INFLUENCE ON THE SHAPING OF THE PARTY LANDSCAPE UNTIL 2013
Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 18 (2018), No. 2, pp. 529–556, 55 notes, 1 table, 14 figures

Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English)
Key words: elections in Central-East Europe, former Socialist countries, coalitions, big tent parties, democratization,
fragmentation, party systems

Abstract: The paper's main aim is to describe the changes experienced by party landscapes of the selected former
Socialist countries in the Central-East Europe from the period 1989/91 until 2013. The authors try to explain the
situation more than two decades later from the historical point of view. All the electoral premieres during the "Spring
of nations" from 1989 till 1991 featured a showdown between the ruling Communists and their successor parties and
the newly formed or emerging opposition. The opposition was victorious in all the discussed countries other than
Bulgaria and Romania. On the other hand, none of the coalitions or big tent parties from the early 1990s survived
next two decades. Only in few cases, really stable party systems emerged until 2010s.

608

S tudia
H istorica
S lovenica
DOI 10.32874/SHS.2018-21
UDC 821.163.6.09-311.6
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Koroška 160, SI – 2000 Maribor, Slovenia
Co-author: BOROVNIK Silvija
Ph.D., Full Professor
University of Maribor, Faculty of Arts, Department for Slavic Languages and Literatures
Koroška 160, SI – 2000 Maribor, Slovenia

Title: T
 HE FEMALE FIGURE IN SELECTED CONTEMPORARY SLOVENIAN HISTORICAL NOVELS BY
FEMALE AUTHORS
Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, letnik 18 (2018), št. 2, pp. 557–586, 72 notes, 3 pictures, 2 tables
Category: 1.02 Review
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English)
Key words: historical novels, female figures, reformation, Counter-Reformation, slovenian female authors, Mojca Kumerdej, Zlatka Rakovec-Felser, Zlata Vokač
Abstract: This article deals with contemporary Slovenian female writers of historical fiction. In the main part is presented the analysis of selected contemporary historical novels by Mojca Kumerdej (Kronosova žetev, 2016), Zlatka
Rakovec-Felser (Vražja Liza, 2017), and Zlata Vokač (Knjiga senc, 1993), published after the year 1991 and set in
the literary periods of the 15th, 16th and early 17th century. During said periods, the Slovenian ethnic territory was
marked primarily with the collapse of the Counts of Celje, Turkish invasions, reformation and counter-reformation.
The women who sought a life in business or otherwise wanted to become successful in their careers were quickly
silenced. Also briefly presented in the article are the development of the Slovenian historical novel and the role of
Slovenian female authors in the development of said novels.
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Title: THE ISONZO FRONT THROUGH THE EYES OF THE SOLDIER AND WRITER ANDREJ ČEBOKLI
Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 18 (2018), No. 2, pp. 587–602, 30 notes, 3 pictures

Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English)
Key words: Isonzo front, Andrej Čebokli, war diary, short prose
Excerpt: In this article are presented Čebokli's diary from the First World War and his short prose, with a special
emphasis on the verbalisation of the terrible consequences of the war, especially on the Isonzo front. Andrej Čebokli
(1893–1923), a countryman of Gorica, voluntarily enlisted in the Austro-Hungarian armed forces at the beginning of
the First World War. He was on various fronts of the First World War and reached a brilliant military career. In 1916 he
found himself on the Isonzo front. From the first day of his military service until 1919, he continually wrote a diary, in
which he thought about the cruel consequences of the war on the front and in the hinterland, described the beauty
of the local landscape, worked literary plans, believed in the near-disintegration of the Austro-Hungarian Empire,
and was impressed by the October Revolution.
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Uredniška navodila avtorjem
1.

Studia historica Slovenica (SHS) je znanstvena periodična publi
kacija, ki jo izdaja Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča, Koroška
cesta 160, Maribor. Revija objavlja članke s področja zgodovine in osta
lih humanističnih in družboslovnih ved, ki mejijo na zgodovinsko zna
nost.

2.

Revija Studia historica Slovenica izhaja v treh številkah letno. V dveh
številkah objavlja prispevke v slovenskem jeziku – s povzetkom (sum
mary) v angleškem, nemškem, italijanskem, francoskem ali ruskem
jeziku in izvlečkom (abstract) v angleškem jeziku. Ena številka je tuje
jezična in je namenjena objavam prispevkov domačih in tujih avtorjev
v enem od svetovnih jezikov – s povzetkom (summary) v slovenskem
jeziku in izvlečkom (abstract) v slovenskem jeziku.

3.

Prispevek, oddan ali poslan uredništvu, lahko obsega do 30 eno
stransko tipkanih strani s po 30 vrsticami na stran (52.750 zna
kov). Prispevek mora biti oddan na disketi (praviloma z urejevalnikom
Word for Windows) in v iztiskani obliki. Slikovni material v obliki
laserske kopije ali v elektronski obliki (PDF ali TIF format) mora biti
opremljen s podnapisom in navedbo vira.

4.

Avtor mora navesti naslednje podatke: ime in priimek, akademski
naslov, delovno mesto, ustanovo zaposlitve, njen naslov in morebitni
naslov elektronske pošte (e-mail).

5.

Oddani prispevek mora biti opremljen: s povzetkom (30-45 vrstic),
izvlečkom (6-10 vrstic) in ključnimi besedami.
Izvleček mora biti razumljiv sam po sebi brez branja celotnega besedi
la članka. Pri pisanju se uporabljajo celi stavki, izogibati se je treba slab
še znanim kraticam in okrajšavam. Izvleček mora vsebovati avtorjev
primarni namen oziroma doseg članka, razlog, zakaj je bil napisan, ter
opis tehnike raziskovalnega pristopa (osnovna metodološka načela).
Ključne besede morajo odražati vsebino prispevka in biti primerne za
klasifikacijo (UDK).
Povzetek mora predstaviti namen prispevka, glavne značilnosti in
metodologijo raziskovalnega dela ter najpomembnejše rezultate in
sklepe.

6.

Besedilo prispevka mora biti pregledno in razumljivo strukturira
no (naslovi poglavij, podpoglavij), tako da je mogoče razbrati namen,
metodo dela, rezultate in sklepe.
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7.

Opombe morajo biti pisane enotno kot sprotne opombe pod črto.
So vsebinske (avtorjev komentar) in bibliografske (navedba vira, upo
rabljene – citirane literature).
Bibliografska opomba mora ob prvi navedbi vsebovati celoten
naslov oz. nahajališče: ime in priimek avtorja, naslov dela (ko gre za
objavo v reviji ali zborniku naslov le-tega), kraj in leto izida, strani
(primer – monografija: Jože Mlinarič, Studeniški dominikanski samo
stan : ok. 1245–1782 (Celje, 2005), str. …; primer – revija: Darko Friš,
"Banovinska konferenca Jugoslovanske nacionalne stranke leta 1937 v
Ljubljani", Zgodovinski časopis 59, št. 1–2 (2005): str. …; primer – časnik:
(avtor), "Volitve v mariborski mestni zastop", Slovenski gospodar, 27.
november 1873, št. 48, str. …; primer – zbornik: Vasilij Melik, "Vprašanje
regij v naši preteklosti", v: Regionalni vidiki slovenske zgodovine : zbor
nik referatov XXXI. zborovanja slovenskih zgodovinarjev, ur. Peter [tih
in Bojan Balkovec (Ljubljana, 2004), str. …), nato pa se uporablja smisel
na okrajšava (dalje: Mlinarič, Studeniški dominikanski samostan, str. …).
Pri navajanju arhivskih virov je treba navesti: arhiv (ob prvi navedbi
celotno ime, v primeru, da ga uporabljamo večkrat, je treba navesti
okrajšavo v oklepaju), ime fonda ali zbirke (signaturo, če jo ima), števil
ko fascikla (škatle) in arhivske enote ter naslov navajanega dokumenta
(primer: Pokrajinski arhiv Maribor (PAM), fond Pavel Turner, škatla
7, pismo Davorina Trstenjaka Pavlu Turnerju iz Starega Trga, 7. junija
1889.)

8.

Prispevki so recenzirani; recenzije so anonimne. Na osnovi pozitivne
ga mnenja recenzentov je članek uvrščen v objavo.

9.

Za znanstveno vsebino prispevka in točnost podatkov odgovarja
avtor.

10. Uredništvo prejete prispevke lektorira, avtor lekturo pregleda in jo
avtorizira. Uredništvo posreduje avtorju prvo korekturo prispevka,
ki jo mora vrniti uredništvo v roku treh dni; širjenje obsega besedila ob
korekturah ni dovoljeno. Pri korekturah je treba uporabljati korekturna
znamenja, navedena v Slovenski pravopis (1962), Slovenski pravopis 1.
Pravila (1990). Drugo korekturo opravi uredništvo.
11. Dodatna pojasnila lahko avtorji dobijo na uredništvu.
Uredništvo SHS
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Editor's Instructions to Authors
1.

Studia historica Slovenica (SHS) is a periodical scientific publication
published by the Historical association of Franc Kovačič PhD, Koroš
ka cesta 160, Maribor. The publication publishes historical articles and
other humanistic and sociological articles that adjoin historical science.

2.

Studia historica Slovenica is issued in three volumes a year. The first
two volumes publish articles in Slovene language – with summaries in
En
glish, Ger
man, Ita
lian, French or Rus
sian lan
gua
ge and ab
stracts in
English. The third volume is a foreign language volume, which is intended
for publishing articles written by local and foreign authors in one of the
world languages – with summaries and abstracts in Slovene language.

3.

An article, delivered or sent to the editorial board, can comprise of at
most 30 one-sided typed pages with 30 lines per page (52,750
print signs). It has to be delivered on a computer diskette (edited in
Word for Windows) and in a printed form. Image material in the form
of a laser print or in electron form (PDF or TIF format) must be equip
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.
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6.

The text of the article must be clear and intelligibly structured (chap
ter titles, sub-chapters) for the purpose of clear recognition of article's
aim, work methods, results and conclusions.

7.

Notes must be uniquely formed as footnotes, which can be contextual
(author's comment) and bibliographical (source quotation, quoted lite
rature).
On first quotation, a bibliographical footnote must contain an enti
re title or location: author's name and surname, title (review or miscel
lany title when published in it), place and date of issue, pages (example
– monograph: Jože Mlinarič, Studeniški dominikanski samostan: ok.
1245–1782 (Celje, 2005), p…; example – review: Darko Friš, "Bano
vinska konferenca Jugoslovanske nacionalne stranke leta 1937 v Ljub
ljani", Zgodovinski časopis 59, No. 1–2 (2005): p. …; example – paper:
(author), "Volitve v mariborski mestni zastop", Slovenski gospodar, 27.
november 1873, No. 48, p. …; primer – miscellany: Vasilij Melik, "Vpra
šanje regij v naši preteklosti", in: Regionalni vidiki slovenske zgodovine:
zbornik referatov XXXI. zborovanja slovenskih zgodovinarjev, ed. Peter
[tih and Bojan Balkovec (Ljubljana, 2004), p. …). On following quota
tions logical shortenings are used (Mlinarič, Studeniški dominikanski
samostan, p. …).
While quoting archival sources, the archive must be stated: archive
(whole name on first quotation, on following quotations use a shorte
ning in brackets), name of fond or collection (signature, if given), num
ber of fascicle (box) and archival unit, address of quoted document
(example: Pokrajinski arhiv Maribor (PAM), fond Pavel Turner, box 7,
letter Davorina Trstenjaka to Pavel Turner from Stari Trg, 7. June 1889.)

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
correcting is not permitted. While correcting corrective signs, as stated in
the orthography, must be used. The editorial board performs the second
correction.
11. Additional explanations are available at the editorial board.
Edtorial board of SHS

