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Ob sedemdesetletnici 
profesorja dr. Staneta Grande 

Osmega aprila 2018 je sedemkrat deset svečk na torti upihnil eden najprepo-
znavnejših obrazov slovenskega zgodovinopisja, upokojeni znanstveni svetnik 
in izredni profesor Stane Granda. Tudi v humanistiki smo že kar nekaj časa 
navajeni, da pogledamo znanstvenikovo bibliografijo in dosežene točke skoraj 
še, preden sploh opazimo človekov obraz. Zato naj najprej zapišem, da je tovr-
stna Grandova bera, posebej v zadnjih dveh desetletjih in pol, izjemno bogata. 
A če bi se ustavili zgolj ob njej, bi spregledali bistveno. Pri profesorju Grandi 
nikakor ne gre zgolj za to, kaj je o preteklosti novega odkril in kaj je o tem napi-
sal, marveč tudi za tisto, kako in komu je stvari povedal. 

Komaj kaj pretirana bo namreč ocena, da ima v njem slovenska Klio enega svo-
jih poglavitnih apostolov in verjetno najizbornejšega pripovedovalca zgodo-
vinskih zgodb. V obdobju, ko je spomin na povezanost zgodovine in zgodbe 
manj živ kot v sivi davnini očaka Herodota, to ni nepomembno. Sočen jezik, 
izjemen občutek za podrobnosti in koš posrečeno vpletenih anekdot tvorijo 
tisto kombinacijo, ki Stanetu Grandi odpira vrata k poslušalcem in bralcem. 
Kajpak pa ob tem ne kaže pomisliti, da gre njegova pripoved na škodo zgo-
dovinske tehtnosti. Plastičnost njegovo živo slikanje minulosti namreč zajema 
ravno iz vztrajnega in natančnega dolgoletnega dela z arhivskim in časopisnim 
gradivom, katerega pomen Granda vseskozi podčrtuje tudi ob prenašanju zna-
nja na mlajše rodove, trenutno najbolj v Novi Gorici. Kot pove sam, je najbolj 
vesel, kadar s študentkami in študenti v okviru seminarskih vaj podrobno prebi-
ra vire za slovensko zgodovino. Ker pa je temeljito obvladovanje gradiva ceplje-
no na jubilantovo izjemno priljudnost in človeško toplino, se živahne freske, ki 
jih zna izoblikovati na podlagi odkritega in prebranega, ne ustavijo pri vratih 
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predavalnic, temveč so doslej dosegle že skoraj vse kote slovenskega etničnega 
ozemlja, ki ga Granda samoumevno razume kot kulturno celoto. Navsezadnje 
je potrebno, ko omenjamo Grando kot zgodovinarja pripovedovalca, navreči 
še, da bo on skoraj gotovo zadnji slovenski zgodovinar, če ne celo zadnji slo-
venski znanstvenik, ki se bo uklonil diktatu sterilne politične korektnosti, ki 
zlahka ubije radost v pripovedovanju o znanstvenih spoznanjih. 

V povezavi s pravkar povedanim je njegova že zgoraj omenjena znanstvena 
bera. V njej najbolj izstopajo ravno številni prispevki za monografije, posveče-
ne obletnicam slovenskih krajev ali njihovih ustanov. V njih Granda nastopa z 
obsežnimi suverenimi prikazi krajevne zgodovine, pri čemer se sicer res naj-
večkrat ustavi v svoji dolenjski "ožji domovini", a je pomembne kamne v moza-
ik vednosti o slovenski preteklosti prispeval tudi za skoraj vse druge sloven-
ske pokrajine, od vzhodne Štajerske do Istre. Posebno omembo si v tem okvi-
ru zaslužijo njegove osvetlitve cerkvenozgodovinskih vprašanj. Loteval se je 
namreč tako prelomnih dogodkov v slovenski cerkveni preteklosti kot njenih 
najpomembnejših akterjev od novomeških proštov preko Slomška do Jegliča. 

Ožji področji svojega raziskovanja je Stane Granda začrtal že z magistrskim 
delom in doktorsko disertacijo. Če se je v prvi posvečal agrarni zgodovini, je v 
drugi razmišljal o programu Združene Slovenije (kot ga imenuje sam) in nje-

Jubilant prof. dr. Stane Granda je na slavnostni akademiji ob 20-letnici delovanja Zgodovinskega društva 
dr. Franca Kovačiča v Mariboru 29. novembra 2018 prejel diplomo častnega člana (Foto: Jože Pristovnik) 
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govem sprejemu v slovenskem etničnem prostoru. Že z naslovom razširjene 
disertacije, Prva odločitev Slovencev za Slovenijo, pa je na ogled postavil pravza-
prav eno osrednjih tez svojega zgodovinarskega dela. Na poti do objave diser-
tacije se je zgodilo tudi njegovo najpomembnejše odkritje, izvirni podpisi pod 
peticije v podporo omenjenemu programu. Oživljanje tega srečnega trenutka 
v Grandovi znanstveni karieri sodi nedvomno med bisere njegovega pripove-
dovanja. A če se vrnem k naslovu njegove osrednje monografije, je z njim sto-
pil v dialog z nekoliko starejšo knjigo nedavno preminulega akademika Ple-
terskega. Nasproti rdeči niti slovenskega 20. stoletja, "južnoslovanskemu toku", 
ki je doživel sicer zasuk z dogodki ob koncu osemdesetih in v začetku devet-
desetih let, je postavil "samoslovenstvo". Kot ga razume in razlaga Granda, gre 
pri slednjem za usmeritev, zvesto duhu programa Združene Slovenije, ki išče 
samostojno uresničitev slovenske državnosti zunaj južnoslovanskih povezav. 
Seveda so razmere proti koncu prve svetovne vojne, kot izpostavlja jubilant, v 
mnogočem narekovale hiter in zaradi tega ne dovolj in zlasti ne do konca pre-
mišljen odmik od tega trenda, vendar omenjeno ni odpravilo njegovih iskric. 
V reviji, ki izhaja v Mariboru, je nujno pridati še podatek, da Granda nosilce 
"samoslovenstva" velikokrat prepoznava prav v štajerskih političnih voditeljev 
od druge tretjine 19. stoletja naprej, ki se radi v številnih prikazih nekako izgu-
bijo za možakarji iz osrednjega slovenskega prostora. Posebej v ospredju je pri 
Grandi nemara Jožef Muršec. 

Kakor že nakazano, je drugo osrednje torišče slavljenčevega zanimanja 
gospodarska zgodovina, še zlasti zgodovina slovenskega kmečkega stanu. Tudi 
na tem področju neutrudno opozarja na vlogo gospodarskih dejavnikov med 
prelomnimi dogodki, ki so na razvoj znali vplivati bolj od političnih odločitev 
(ali pa so slednje narekovali). 

Granda se lahko navsezadnje pohvali, da izpod njegovega peresa izhaja 
posrečena in trenutno morda najnovejša avtorska sinteza slovenske preteklo-
sti, ki jo je pred desetletjem objavil pri celjski Mohorjevi družbi. 

Seveda bi moj zapis ostal torzo, če ga ne bi počasi zapeljal k zaključku z opo-
zorilom na to, da je jubilant prepoznaven javni intelektualec. S svojimi jasno 
izražanimi stališči si verjetno ni pridobil zgolj oboževalcev, čeprav znajo celo 
ljudje, ki niso nujno njegovi somišljeniki, pohvaliti njegovo stvarno in priljudno 
razpravljanje o političnem in družbenem vsakdanu. Kar nekakšen osamelec v 
sodobni slovenski misli o politiki in družbi pa je Granda s svojo zvestobo izvir-
nemu krekovstvu, ko kar naprej opozarja na pomen socialnega vprašanja tudi 
za slovenski danes. 

Sklenil bom z omembo znova z našo revijo povezanih dejstev. Stane Granda 
ni samo eden njenih zvestih in plodovitih sodelavcev. Nepogrešljiva je njego-
va klena beseda tudi na skoraj vsakem simpoziju v organizaciji Zgodovinske-
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ga društva dr. Franca Kovačiča, ki revijo izdaja. In društvo se mu je za njegov 
prispevek k svojemu nastanku in k nastanku in razvoju revije pred nekaj tedni 
oddolžilo s podelitvijo naslova častnega člana. 

Sam dodajam temu željo, da bi bilo Grandovih sočnih, dobro utemeljenih pri-
povedi v naši reviji in sicer še veliko. Stane, na mnoga leta! 

Aleš Maver
Dr., docent

Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta 
Oddelek za zgodovino
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UDK 353(497.4-18)''11/13''                DOI 10.32874/2018-23
1.01 Izvirni znanstveni članek

Štajerske deželne službe 
pred letom 1311

Martin Bele
Dr., docent

Univerza v Mariboru, Filozofska Fakulteta, Oddelek za zgodovino
Koroška cesta 160, SI – 2000 Maribor

e-pošta: martin.bele@gmail.com

Izvleček:
Tema pričujočega članka so deželne službe (deželni glavar, deželni sodnik in 
deželni pisar), ki so jih razni posamezniki na Štajerskem opravljali v času pred 
letom 1311. Večina nosilcev dotičnih funkcij je bila plemiškega porekla, nekaj 
pa jih je bilo tudi meščanov in celo tržanov. Redki posamezniki so opravljali 
več deželnih funkcij hkrati oz. (s presledki) eno deželno funkcijo večkrat – 
pač glede na trenutno politično situacijo. Namen raziskave je bil v prvi vrsti 
napraviti seznam nosilcev deželnih služb, le-te predstaviti glede na njihov 
geografski izvor ter izpostaviti tiste iz današnje slovenske Štajerske. Viri glede 
obravnavanih funkcij in njihovih nosilcev so sicer precej neenakomerno 
ohranjeni, zato je tudi izkupiček informacij iz njih precej spremenljiv.

Ključne besede:
vojvodina Štajerska, deželni glavar, deželni pisar, deželni sodnik, Bruno 
Olomuški, Otokar II. Přemysl, Bela IV., gospodje Ptujski

Studia Historica Slovenica 
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 18 (2018), št. 3, str. 631–660, 115 cit., 3 slike, 3 preglednice 
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški)
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Obdobje, ki ga dotičnem članku obravnavamo, je bilo, tako za vojvodino Šta-
jersko kot za celotni vzhodnoalpski prostor, polno vojaških spopadov in hitrih 
političnih sprememb. Tamkajšnji plemiči so se jim morali znati prilagoditi. Da 
bi bralec lažje razumel splošne razmere, v katerih so štajerski plemiči in mešča-
ni živeli, se bomo na začetku posvetili hitremu pregledu štajerske politične zgo-
dovine. Sredi leta 1230 je umrl avstrijsko-štajerski vojvoda Leopold VI. iz rod-
bine Babenberžanov. Kot novi vojvoda v obeh vojvodinah ga je nasledil njegov 
sin Friderik II., s pomenljivim pridevkom Prepirljivec. Babenberška dinastija je 
do tistega trenutka vladala Avstriji že več kot 250 let, medtem ko si je oblast 
nad Štajersko pridobila tik pred koncem 12. stoletja. Novi vojvoda Friderik se je 
kmalu po svojem vzponu na oblast začel zapletati v spore s svojima sosedama 
Češko in Ogrsko ter s samim cesarjem iz rodbine Staufov (prav tako imenova-
nim Friderikom II.). Spričo dolgotrajnega pritoževanja večjega števila knezov je 
cesar proti avstrijsko-štajerskemu vojvodi začel sodni postopek. Konec junija 
1236 je bil Friderik Babenberški obsojen, doletel ga je državni preklic, državni 
fevdi so mu bili odvzeti.1

V nastali situaciji so babenberške dežele pravno gledano pripadle cesar-
stvu. Medtem ko je cesar začel s pohodom proti Lombardiji, so se na Friderika 
Babenberškega z vseh strani dvignili njegovi nasprotniki. S padcem Linza, ki je 
Frideriku v začetku spora ostal zvest, je bila današnja Gornja Avstrija dokonč-
no v rokah njegovih nasprotnikov. Dunaj je odprl svoja vrata češkemu kralju, 
tja pa je prišel tudi bavarski vojvoda. Babenberžanu se je uspelo obdržati le v 
okolici Dunajskega Novega mesta, ki je za razliko od večine ostalo na njegovi 
strani. Ko njegovi nasprotniki proti njemu nikakor niso mogli doseči zmage, 
se jim je odločil priti na pomoč sam cesar, ki je proti koncu leta s svojo vojsko 
zapustil Lombardijo.2 Decembra je prepotoval Kanalsko dolino in Koroško ter 
dosegel Gradec. Od tam je v začetku leta 1237 nadaljeval pohod proti Dunaju, 
kjer je ostal do aprila. Zakaj v času svojega postanka na Dunaju s Friderikom 
Babenberškim ni dokončno obračunal, ni znano. Medtem ko je sam po mnenju 
sodobnega vira s svojim dvorom tam zapravljal čas z zabavo in popivanjem, se 
je Babenberžan v bližnjem Dunajskem Novem mestu utrdil. Vojvodini Avstri-
jo in Štajersko je cesar skušal obdržati v svojih rokah, svoj položaj in oblast v 
babenberških deželah pa skušal urediti z imenovanjem namestnikov. Poleti 
1237 se je odpravil v Italijo, Friderik Babenberški pa je začel s ponovnim osva-

1 Karl Lechner, Die Babenberger; Markgrafen und Herzoge von Österreich (Wien–Köln–Weimar, 1994), 
str. 30–85, 280 (dalje: Lechner, Die Babenberger); Heinz Dopsch et al., Österreichische Geschichte; Die 
Länder und das Reich; Der Ostalpenraum im Hochmittelalter (Wien, 1999), str. 192 (dalje: Dopsch, 
Länder und Reich).

2 Andrej Komac, Od mejne grofije do dežele: Ulrik III. Spanheim in Kranjska v 13. stoletju (Ljubljana, 
2006), str. 93 (dalje: Komac, Kranjska); Dopsch, Länder und Reich, str. 192.
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janjem svojih dežel.3

Medtem ko je imel Babenberžan z osvajanjem svojih nekdanjih posesti 
vedno več uspeha, so se nad cesarja zgrinjale vedno večje politične težave. 
Prepirljivec je nekje do druge polovice leta 1240 spet imel v rokah obe svoji 
vojvodini,4 cesar pa je bil spričo razvoja dogodkov stisnjen v kot in je novo 
situacijo pač priznal. Babenberžanu je poslal spravno pismo in s tem napravil 
konec celotnemu sporu. Vojvoda Friderik se po svojem ponovnem vzponu na 
oblast ni prav nič umiril, temveč se je ponovno začel zapletati v spore s svojimi 
sosedi. Spomladi 1246 je na njegovo ozemlje vdrl ogrski kralj Bela, da bi se mu 
maščeval za enega izmed preteklih ponižanj. Vojvoda Friderik mu je šel s svojo 
vojsko naproti in odločilen spopad med babenberškimi in ogrskimi silami se je 
zgodil ob reki Leithi junija 1246. Babenberški strani je sicer uspelo, da je dobila 
bitko, vendar je bil med mrtvimi tudi njihov vojvoda.5

Na Štajerskem in v Avstriji je po smrti vojvode Friderika (ki je bil brez otrok) 
zavladala velika stiska. Vpliv nad njima so si skušali zagotoviti papež, ogrski kralj 
Bela in stari cesar, v prepir pa sta se vmešali še Margareta in Gertruda – sestra 
in nečakinja umrlega vojvode.6 Cesar († 1250) je tja ponovno postavil svoje 
namestnike, ki pa niso imeli dovolj moči, da bi vladali. Iz bojev sta leta 1254 kot 
zmagovalca izšla češki kralj Otokar II. Přemysl in ogrski kralj Bela. Prvi je dobil 
Avstrijo, drugi Štajersko. Že čez nekaj let je nezadovoljstvo z ogrsko oblastjo na 
Štajerskem tako naraslo, da se je štajersko plemstvo uprlo. Otokar Přemysl je 
takoj izkoristil situacijo, podprl štajersko plemstvo, ogrsko vojsko premagal in 
konec leta 1260 na Štajerskem zavladal sam.7 Deželi je (prav tako kot kralj Bela 
IV.) vladal s pomočjo glavarjev, saj glede na velikost svojega tedanjega gospo-
stva na Štajerskem ni mogel biti ves čas navzoč. Te glavarje je imenoval sam in 
kot kaže brez predhodnega dogovora s štajerskim plemstvom.8

Oktobra 1273 je bil za novega vladarja v Svetem rimskem cesarstvu izvo-
ljen grof Rudolf Habsburški, ki je kmalu po svojem kronanju začel s posto-
panjem proti Otokarju Přemyslu.9 Ta se je moral novembra 1276 odpovedati 
Avstriji, Štajerski, Koroški, Kranjski, Slovenski marki, Chebu in Pordenoneju. 
Spor med obema dinastoma se je nadaljeval, njuni vojski pa sta se avgusta 1278 

3 Gradivo za zgodovino Slovencev v srednjem veku V, ur. Milko Kos (Ljubljana, 1928), št. 670 (dalje: 
Gradivo V); Lechner, Die Babenberger, str. 281–282; Dopsch, Länder und Reich, str. 193.

4 Knut Görich, Die Staufer, Herrscher und Reich (München, 2006), str. 110–111.
5 Lechner, Die Babenberger, str. 287, 296.
6 Dopsch, Länder und Reich, str. 202–207.
7 Lechner, Die Babenberger, str. 299–307; Jörg K. Hoensch, Přemysl Otakar II. von Böhmen: der goldene 

König (Graz–Wien–Köln, 1989), str. 49–54, 109–120 (Hoensch, Der goldene König).
8 Alois Niederstätter, Österreichische Geschichte: Die Herrschaft Österreich: Fürst und Land im 

Spätmittelalter (Wien, 2001), str. 319–320 (dalje: Niederstätter, Österreich).
9 Hoensch, Der goldene König, str. 84–88, 130–131, 200–209.
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odločilno spopadli pri Dürnkrutu blizu Dunaja. Otokar je izgubil tako bitko 
kot življenje. Decembra 1282 je Rudolf svojima sinovoma Albrehtu in Rudolfau 
podelil Avstrijo, Štajersko, Kranjsko in Slovensko marko.10 Dejanski oblastnik 
na Koroškem je bil grof Majnhard II. Goriško-Tirolski, ki je leta 1286 deželo tudi 
uradno dobil. Rudolf je umrl leta 1291. Volilni knezi za novega vladarja niso 
hoteli njegovega sina Albrehta, temveč so izvolili grofa Adolfa Nassauskega.11 
Junija 1298 je bil Adolf odstavljen, namesto njega pa za kralja izvoljen Albreht. 
Med tekmecema je prišlo do bitke in Adolf je v njej izgubil življenje. Sožitje med 
Habsburško in Goriško-Tirolsko rodbino je bilo kratkega veka, po izumrtju Pře-
myslidov leta 1306 pa se je med njima vnela vojna za češki prestol. Po mirov-
nem sporazumu leta 1311 je moral koroški vojvoda Henrik (Majnhardov sin) 
Habsburžanom vrniti Savnijo, ki jo je do takrat imel v zastavi in ki se je tedaj za 
zmeraj zvezala s Štajersko. Po Henrikovi smrti leta 1335 so Habsburžani nepo-
sredno oblast nastopili še na Koroškem in Kranjskem (slednjo so pred tem prav 
tako imeli v zastavi Goriško-Tirolski).12

Upravna organizacija teritorijev v Svetem rimskem cesarstvu je bila v 13. 
stoletju še čisto preprosta, saj osebne zadeve deželnega kneza še niso bile loče-
ne od dežele kot take. Deželni knez je, očitno po vzoru samega vladarja, na svo-
jem dvoru podeljeval najprej dvorne uradniške funkcije maršala, komornika, 
stolnika in točaja (o le-teh v pričujoči raziskavi ne bomo govorili), poleg teh pa 
na ravni dežele še funkcije deželnega glavarja, deželnega sodnika in deželnega 
pisarja. Vse skupaj se je v 13. stoletju šele razvijalo, bilo je neutečeno in večkrat 
se je zgodilo, da je bila katera izmed pozicij prazna. V takih primerih je imetnik 
ene službe in naslova morda za nekaj časa prevzel še pooblastila druge, včasih 
pa je imel celo dva naslova hkrati.13 V odločilnem trenutku oblikovanja dežele 
Štajerske v 13. stoletju je bila v njeno upravo vpeljana funkcija glavarja (capita-
neus, Hauptmann). V splošnem ima beseda širši pomen in označuje osebo, ki 
ima vojaško poveljstvo in kot namestnik (vladarja ali) deželnega kneza včasih 
predseduje deželnim zborom. Štajerska je svojega prvega glavarja (oz. name-
stnika) dobila v tridesetih letih 13. stoletja, ko je bila za kratek čas (vsaj uradno) 

10 Urkundenbuch des Herzogtums Steiermark, Bd. 4, 1266–1270, ur. Heinrich Appelt, Gerhard Pferschy 
(Wien, 1975), št. 605 (dalje: UBSt IV); Monumenta historica ducatus Carinthiae V, ur. Hermann 
Wiessner (Klagenfurt, 1956), št. 532 (dalje: MDC V); Niederstätter, Österreich, str. 81–84.

11 Continuatio Florianensis ad a. 1278, Monumenta Germaniae Historica. Scriptores (in Folio) 9 (dalje: 
MGH SS 9) (Hannover, 1851), str. 749; Niederstätter, Österreich, str. 84–85, 100–101.

12 Miha Kosi, "Visoki in pozni srednji vek (10.–15. stoletje)," v: Slovenski zgodovinski atlas, ur. Drago Bajt 
in Marko Vidic (Ljubljana, 2011), str. 72 (besedilo in zemljevid).

13 Anton Mell, Grundriß der Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte des Landes Steiermark, 
Herausgegeben durch die Historische Landeskommission für Steiermark (Graz–Wien–Leipzig, 1929), 
str. 165–166 (dalje: Mell, Verwaltungsgeschichte der Steiermark).
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pod neposredno državno upravo.14

Takoj po izumrtju babenberške dinastije, leta 1246, je cesar tako za Avstrijo 
kot za Štajersko spet imenoval glavarja, da bi z njegovo pomočjo tam vladal. 
Tako ogrski kot češki kralj sta na Štajerskem imenovala svoje glavarje, saj nobe-
den izmed njiju tam ni osebno bival. Po bitki pri Dürnkrutu Rudolf Habsburški 
nekaj časa morda ni imenoval novega glavarja in pozicija je bila znova zasedena 
šele sredi osemdesetih let.15 Ker je bil glavar najvišji vojvodov zastopnik v deželi, 
je vojvoda na to funkcijo nameščal posameznike, ki jim je lahko najbolj zau-
pal in so delali v njegovem interesu.16 V drugi polovici 13. stoletja, ko so štajer-
ski vojvodski naslov nosili mnogi velikaši iz tujih dežel, je iz istih dežel (kot bo 
vidno v nadaljevanju) prišla tudi velika večina njihovih glavarjev. Na štajerskih 
tleh srečamo funkcijo deželnega sodnika (iudex provincialis, Oberster Landri-
chter) prvič morda že v času dinastije Otokarjev, ki je Štajerski vladala še pred 
Babenberžani (do leta 1192). Funkcija se je, kot kaže, utrdila šele v babenber-
škem času, ko so bili vojvode za daljša obdobja odsotni iz vojvodine. Deželni 
sodniki so jih takrat (poleg glavarjev) zastopali na deželnih zborih, razsojali, 
potrjevali listine in, kot kaže, do neke mere tudi sodelovali v upravi. Deželni 
pisar (scriba Styriae, Landschreiber) je bil poleg vodstva pisarne očitno tudi 
najvišji finančni uradnik v deželi. To funkcijo so poleg plemičev opravljali tudi 
kleriki in meščani.17

V sledečem prikazu bomo skušali našteti vse nosilce zgoraj omenjenih 
funkcij, ki so le-te opravljali v našem časovnem okviru (torej do leta 1311). 
Poleg tega jih bomo skušali tudi na kratko predstaviti – kolikor bodo pač dopu-
ščali viri. Preden se torej posvetimo konkretnim imenom, naj ponovno opo-
zorimo, da so podatki glede omenjenih funkcij (in njihovih nosilcev) večkrat 
pomanjkljivi – predvsem čisto na začetku. Predvsem pri prvih nosilcih vseh 
treh funkcij se večkrat zgodi, da so poročila o njih skopa in nejasna. Starejši 
raziskovalci si glede vprašanja njihovih identitet večkrat niso enotni.

Štajerska je svojega prvega glavarja torej dobila v tridesetih letih 13. stoletja 
in to v kontekstu bojev med staufovskih cesarjem Friderikom ter Friderikom 
Prepriljivcem, ki je bil zadnji avstrijsko-štajerski vojvoda iz rodbine Babenber-
žanov. Cesar je babenberška ozemlja zelo očitno skušal zagotoviti svoji dinastiji 
in je potreboval zanesljive može,18 ki bi se bili proti Prepirljivcu zmožni boriti. 
Viri glede časa med letoma 1236 in 1240 so sicer, kot rečeno, vse prej kot jasni. 

14 Sergij Vilfan, Pravna zgodovina Slovencev, od naselitve do zloma stare Jugoslavije (Ljubljana, 1961), 
str. 206.

15 Če verjamemo avtorju Avstrijske rimane kronike Otokarju iz Geule, potem so glavarji sicer bili tudi 
takrat.

16 Niederstätter, Österreich, str. 97, 320.
17 Mell, Verwaltungsgeschichte der Steiermark, str. 169–173.
18 Dopsch, Länder und Reich, str. 193.
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Zdi se, da je bil že pred koncem leta 1236 kot namestnik (procurator) imeno-
van nürnberški grajski grof Konrad iz rodbine Hohenzollern, vendar, kakor se 
zdi, le za Dunaj (in morda Avstrijo), ne pa tudi za Štajersko.19 Iz nekaterih virov 
bi smeli sklepati, da je cesar zatem (spomladi 1237) čez Avstrijo in Štajersko 
postavil štiri glavarje (capitanei), namreč že omenjenega nürnberškega graj-
skega grofa Konrada, bamberškega škofa Ekberta, grofa (Popona) Henneber-
škega ter grofa (Eberharda) Ebersteinskega. Še najbolj verjetno je, da je bil kot 
edini namestnik (za obe vojvodini) imenovan le škof Ekbert.20

Ekbert je bil iz (izvorno bavarske) rodbine Andeško-Meranskih, katere pri-
padniki so nosili mejnogrofovski naslov v Istri ter vojvodski naslov v severnem 
Kvarnerju (v t. i. Meraniji). Posedovali so številne posesti na Bavarskem, Tirol-
skem, Koroškem, Kranjskem in drugod.21 Cesarju se je moral zdeti Ekbert ("veli-
kodušen in pogumen mož") odlična izbira za namestnika, saj je bila njegova 
sestra Gertruda Andeška mati velikega Prepirljivčevega sovražnika Bele IV., v 
boje proti Babenberžanu pa je bil vpleten tudi njegov brat (oglejski patriarh) 
Bertold.22 Naziv namestnika je Ekbert dobil nekje pred aprilom 1237, ko je bil 
cesar še na Dunaju (morda že konec prejšnjega leta). V drugi polovici maja ga je 
vsekakor že imel, a ga ni dolgo nosil. Umrl je namreč že v začetku junija 1237.23 
Možno je, da je Ekberta je kot namestnik nasledil njegov bratranec,24 že ome-
njeni grof Eberhard IV. Ebersteinski. Dosedanji raziskovalci si glede tega vpraša-
nja žal niso enotni.25 Na podlagi ohranjenih primarnih virov sicer vidimo, da se 
je Eberhard proti Babenberžanu očitno boril, nič pa ne izvemo o njegovi funk-

19 Continuatio Sancrucensis Secunda ad a. 1236, MGH SS 9, str. 639; Continuatio Praedicatorum 
Vindobonensium ad a. 1237, MGH SS 9, str. 727; Friedrich Hausmann, "Kaiser Friedrich II. und 
Österreich," v: Probleme um Friedrich II., ur. Josef Fleckenstein (Sigmaringen, 1974), str. 252 (dalje: 
Hausmann, Kaiser Friedrich); Lechner, Die Babenberger, str. 283.

20 Gradivo V, št. 317; Regesta Imperii V. Jüngere Staufer 1198–1272. Die Regesten des Kaiserreichs unter 
Philipp, Otto IV, Friedrich II, Heinrich (VII), Conrad IV, Heinrich Raspe, Wilhelm und Richard. 1198–
1272, Bd. 1–3, ur. Julius Ficker, Eduard Winkelmann und Franz Wilhelm (Innsbruck, 1901), št. 11207 
(dalje: BFW); Maximilian Fischer, Merkwürdigere Schicksale des Stiftes und der Stadt Klosterneuburg 
(Wien, 1815), str. 195, št. XLVI ("…procurator imperii in Austria et Stiria constitutus."); Hausmann, 
Kaiser Friedrich, str. 254–256; Lechner, Die Babenberger, str. 283.

21 http://www.slovenska-biografija.si/rodbina/sbi1000510/, pridobljeno: 7. 3. 2018; Dopsch, Länder 
und Reich, str. 192.

22 Hermanni Altahensis annales ad a. 1236, Monumenta Germaniae Historica. Scriptores (in Folio) 17 
(dalje: MGH SS 17) (Hannover, 1861), str. 392 ("Ekkebertus autem episcopus Babenbergensis avuncu-
lus Bele regis et frater Bertholdi patriarche Aquilegiensis, vir magnanimus et bellicosus").

23 BFW, št. 11207; https://www.deutsche-biographie.de/gnd118954199.html#ndbcontent, pridoblje-
no: 7. 3. 2018.

24 http://ww-person.com/cgi-bin/l1/LANG=germ/INDEX=I224288, pridobljeno: 8. 3. 2018; Hannes 
P. Naschenweng, Die Landeshauptleute der Steiermark 1236–2002 (Graz, 2002), str. 34–35 (dalje: 
Naschenweng, Landeshauptleute). 

25 Hausmann, Kaiser Friedrich, str. 259; Naschenweng, Landeshauptleute, str. 34–35; Hans Pirchegger, 
Gerschichte der Steiermark bis 1282 (Graz–Wien–Leipzig, 1936), str. 203 (dalje: Pirchegger, 
Steiermark 1); Lechner, Die Babenberger, str. 403 (besedilo in opomba 37).
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ciji štajerskega glavarja oz. namestnika,26 torej je lahko bil le vojaški poveljnik 
brez glavarske funkcije. Tako za nürnberškega grajskega grofa Konrada, kot za 
grofa Eberharda Ebersteinskega torej ne moremo z gotovostjo trditi, da sta bila 
štajerska namestnika oz. glavarja. Dokazov za to preprosto ne vidim. 

Grof Oton Ebersteinski (Eberhardov brat) je postal štajerski (ter avstrijski) 
glavar in namestnik manj kot leto ni po smrti zadnjega Babenberžana in to 
z imenovanjem starega cesarja.27 Ta si je z njegovo pomočjo ponovno skušal 
zagotoviti oblast v babenberških deželah. Ko je Oton Ebersteinski spoznal, da 

26 Continuatio Sancrucensis Secunda ad a. 1237, MGH SS 9, str. 639; Annales Marbacenses ad a. 1237, 
MGH SS 17, str. 178; Continuatio Lambacensis ad a. 1237, MGH SS 9, str. 559. Za pomoč pri razume-
vanju besedil samostanskih analov in nekaterih listin se zahvaljujem Alešu Mavru.

27 Gradivo za slovensko zgodovino v srednjem veku 6/1, ur. France Baraga na podlagi gradiva Boža 
Otorepca (Ljubljana, 2002), št. 37, 53 ("Otto comes de Eberstein sacri imperii per Austriam et Styriam 
capitaneus et procurator") (dalje: Gradivo VI); Naschenweng, Landeshauptleute, str. 35.

Patriarh Bertold 
Andeški (commons.
wikimedia.org)
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so njegova prizadevanja zaman, je s spremstvom avstrijskih in štajerskih plemi-
čev odpotoval k cesarju v Italijo in mu nameraval predlagati ustoličenje dežel-
nega kneza za babenberške dežele. Poslanstvo pa je poleti leta 1248 v Veroni 
zaman čakalo na avdienco pri cesarju. Oton je nato odstopil od svoje funkcije 
cesarjevega glavarja, delegacija pa se je razočarana vrnila domov. Cesar je za 
novega glavarja v Avstriji imenoval bavarskega vojvodo Otona II., isti naslov je 
na Štajerskem dobil goriški grof Majnhard I.28 Majnhard je bil mnogo bolj agre-
siven cesarjev zaveznik, tako da mu je le-ta podelil še namestništvo v Avstriji.29 
V času, ko je nosil štajerski glavarski naslov, se je z vso silo boril proti cesarje-
vim sovražnikom, med katerimi je šlo v praksi predvsem za oglejskega patriar-
ha Bertolda (nekdanjega cesarjevega privrženca) ter izvoljenega salzburškega 
nadškofa Filipa Spanheimskema. Po cesarjevi smrti (decembra 1250) se je poli-
tična situacija čisto spremenila in Majnhard je z Bertoldom hitro sklenil mir.30 

Med letoma 1250 in 1254, ko sta se za Štajersko borila češki in ogrski kralj, 
sta tam oba postavila svoje glavarje (o katerih nam poroča štajerski kronist Oto-
kar iz Geule), ki pa so se obdržali le kratek čas in najbrž imeli prav malo (ali pa 

28 Dopsch, Länder und Reich, str. 204–205; Hoensch, Der goldene König, str. 38.
29 Gradivo VI, št. 60, 85 ("haubtman zu Steyer"); Dopsch, Länder und Reich, str. 203–205, 255; Komac, 

Kranjska, str. 147–162.
30 Gradivo VI, št. 96, 117; Komac, Kranjska, str. 158–162; Dopsch, Länder und Reich, str. 206. 

Grad Pfannberg v 17. stoletju (Georg Matthäus Vischer, Topographia Ducatus Stiriae (Graz, 1681))
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čisto nič) dejanske oblasti. Upravičeno lahko domnevamo, da je pri teh možeh 
šlo bolj za voditelje pro-ogrskih oz. pro-čeških sil v regiji, ne pa za dejanske gla-
varje oz. namestnike, ki bi jih (celotno) štajersko plemstvo v praksi upoštevalo. 
Kralj Bela IV. je torej postavil slavonskega bana Štefana, grofa Hoholta iz Lin-
daua (morda iz rodbine Lindow-Ruppin) ter grofa Ambolta.31 Svoje glavarje je 
postavil tudi kralj Otokar II. Přemysl. To so bili Vitigon (očitno štajerski deželni 
pisar), grof Henrik Pfannberški, Hartnid II. Ptujski, Vulfing Stubenberški, Leo-
pold II. Stadeškli in Vulfing iz Trennsteina.32 

Glavar v času ogrske vlade na Štajerskem (1254–1260) je bil ponovno (v 
slovenskem prostoru nekoliko manj znani ogrski velikaš) ban Štefan. Štefan je 
bil iz mogočne plemiške rodbine Gutkeled, ki je bila švabskega izvora in je na 
Ogrsko prišla sredi 11. stoletja. Igral je pomembno vlogo v času kralja Bele IV. 
Ban vse Slavonije je bil od 1248. do 1259. leta. Njegov naziv bana vse Slavonije 
nas napeljuje na misel, da je bil v sorodu z ogrsko kraljevo hišo Arpadovcev, 
saj tega naziva razen njegovega neposrednega predhodnika Dionizija iz rodbi-
ne Türje ni nosil nihče razen njenih članov. Tega z gotovostjo sicer ne moremo 
potrditi. Štefan je imel sina Joahima Pektarja, ki je prav tako nosil naslov slavon-
skega bana. Kakor se zdi, se je Joahim okrog 1269 poročil z Marijo, hčerjo Ger-
trude Babenberške in njenega tretjega moža Romana Hališkega. Prav dejstvo, 
da je imela Gertruda zaradi tega dobre zveze na Ogrskem, je najbrž spodbudilo 
Otokarja Přemysl, da jo je dokončno izgnal iz Štajerske.33

Henrik I. iz Liechtensteina v Avstriji, eden močnejših avstrijskih ministerialov 
in prednik današnjih vladarjev kneževine Liechtenstein, je funkcijo štajerskega 
deželnega glavarja dobil predvsem zato, ker je bil v prelomnih časih (ob koncu 
petdesetih let) zaupnik in pristaš kralja Otokarja Přemysl. Po prevzemu funkcije 
s strani Voka Rosenberškega se je mirno umaknil.34 Vok je bil iz češke plemiške 
rodbine Witigonov. V preteklosti je že opravljal službo deželnega sodnika ob 
Aniži (v današnji Gornji Avstriji). Prav tako je bil od srede petdesetih let češki kra-
ljevi maršal in kot tak po moči takoj za kraljem. Ker je umrl že junija 1262, je Oto-
kar Přemysl za njegovega naslednika imenoval olomuškega škofa Bruna, svojega 
svetovalca, čigar oče Adolf je bil holsteinski grof.

31 Ottokars Österreichische Reimchronik, vrstice 2350–2385, Monumenta Germaniae Historica. 
Deutsche Chroniken 5, 1. del (dalje: MGH Dt. Chron. 5/1) (Hannover, 1890), str. 31–32. Za prevode iz 
Srednje visoke nemščine se zahvaljujem Janu Vrhovskemu.

32 Ottokars Österreichische Reimchronik, vrstice 2386–2444, MGH Dt. Chron. 5/1, str. 32–33; 1417 
(Übersicht über den Inhalt der Reimchronik).

33 Marija Karbić, "Joakim Pektar, slavonski ban iz plemićkog roda Gut-Keled," v: Godišnjak Njemačke 
narodnosne zajednice/VDG Jahrbuch 2000 (Osijek, 2000), str. 19–24; Hermann Meier, "Gertrud 
Herzogin von Österreich und Steiermark," v: Zeitschrift des Historischen Vereines für Steiermark 23 
(1927), str. 20–21.

34 Urkundenbuch des Herzogthums Steiermark III, ur. Joseph von Zahn (Graz, 1903), št. 290 (dalje: UBSt 
III); Pirchegger, Steiermark 1, str. 231–233.
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Preglednica 1: Posamezniki, ki so do leta 1311 nosili naslov štajerskih deželnih glavarjev

Ime Čas opravljanja
 ke službe

Geografski
izvor

1. bamberški škof Ekbert Andeški
pred 23. majem 1237–5. 
junij 1237 Frankovska

2. grof Oton I. Ebersteinski maj 1247–poletje 1248 Švabska ali Frankovska

3. grof Majnhard III. Goriški
junij 1248–december 
1250 Furlanija

4. ban Štefan Gutkeled, grof Hoholt iz Linaua, grof 
Ambolt 1252 ali 1253

Slavonija, Saška-Anhalt 
(?), (?)

5. Vitigon, grof Henrik Pfannberški, Hartnid II. 
Ptujski, Vulfing Stubenberški,
Leopold II. Stadeški in Vulfing iz Trennsteina 1252 ali 1253

pet iz avstrijske 
Štajerske,
eden iz slovenske 
Štajerske

6. ban Štefan Gutkeled (ponovno)
pred septembrom 
1254–konec 1257 Slavonija

7. Henrik I. Liechtensteinski (v Avstriji)
maj 1260–december 
1260 Avstrija

8. češki maršal Vok Rosenberški
december 1260–junij 
1262 Češka

9. olomuški škof Bruno Schauenburški
avgust 1262–avgust 
1269 Moravska

10. Oton II. iz Haslaua
pomlad 1269 – pred 
oktobrom 1270 Avstrija

11. češki maršal Burkhard Klingenberški
oktober 1270–avgust 
1271 Češka

12. Konrad, meščan iz Tullna (kot upravitelj)
po avgustu 1271–pred 
julijem 1274 Avstrija

13. Milota z Dedic
konec julija 1274–
oktober 1276 Moravska

 
14. grof Henrik Pfannberški (ponovno), Hartnid 
III. Ptujski 1278 ali 1279

eden iz avstrijske 
Štajerske in
eden iz slovenske 
Štajerske

15. Oton II. Liechtensteinski
1278 ali 1279, morda še 
naslednjih pet let avstrijska Štajerska

16. Albreht Habsburški (kot namestnik)
maj 1281–december 
1282 Švica

17. admontski opat Henrik II. jesen 1286–jesen 1290 avstrijska Štajerska

18. sekovski škof Leopold I. jesen 1290 avstrijska Štajerska

19. admontski opat Henrik II. (ponovno)
december 1290–marec 
1292 avstrijska Štajerska

20. Hartnid I. Stadeški in Bertold V. Emmerberški 
kot Hartnidov pomočnik

po marcu 1292–po 
marcu 1295

avstrijska Štajerska in 
Avstrija

21. Ulrik I. Walseejski april 1299–januar 1329 avstrijska Štajerska

Škof Bruno je do tedaj za seboj imel že dolgo cerkvena kariero, deloval pa je 
tudi kot Otokarjev diplomat in ga leta 1274 celo zastopal na koncilu v Lyonu. S 
svojo službo štajerskega deželnega glavarja je leta 1269 prenehal zaradi starosti, 
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ne pa zato, ker svoji nalogi ne bi bil kos.35 Glede na dejstvo, da je bil čas njegove 
vlade na Štajerskem daljše obdobje relativnega miru, lahko škofa Bruna mirne 
duše štejemo za najuspešnejšega štajerskega glavarja v celotnem obravnavanem 
obdobju. 

Namesto Bruna je leta 1269 posle štajerskega deželnega glavarja v praksi 
prevzel avstrijski deželni sodnik Oton II. iz Haslaua, leto zatem pa v bojih pre-
izkušeni češki maršal Burkhard Klingenberški. Zadnji Brunovih diplomatskih 
sposobnosti očitno ni imel in njegov ostri nastop mnogokje na Štajerskem 
ni ravno vzbudil odobravanja. Službe štajerskega glavarja Burkhard ni dolgo 
opravljal in že leta 1274 je bil glavar ob Aniži. Otokar Přemysl ga je na to mesto 
najbrž postavil zato, da bi Rudolfu Habsburškemu v primeru napada iz zahoda 
zaprl pot proti Dunaju. Nato je funkcijo štajerskega glavarja nekaj časa pustil 
nezasedeno, deželo pa je upravljal s pomočjo deželnega pisarja Konrada iz Tull-
na (scriba et provisor).36 Zatem je kralj Otokar štajersko glavarsko mesto podelil 
še zadnjič, tokrat Miloti z Dedic. Milota je bil pred težko nalogo, saj je moral 
predvsem miriti štajersko plemstvo, ki se je očitno navduševalo nad novoizvo-
ljenim grofom Rudolfom. Milota se je svoje naloge kot kaže lotil z vso svojo 
vojaški silo, a je bil slednjič neuspešen in je sredi oktobra 1276 moral iz Gradca 
zbežati.37

Neposredno po koncu češke oblasti na Štajerskem je postala situacija neko-
liko nejasna. Franz Krones trdi, da sta bila glavarja takrat verjetno grof Henrik 
Pfannberški in Hartnid (III.) Ptujski, medtem ko kot namestnika omenja Otona 
(II.) Liechtensteinskega ter takratnega sekovskega škofa Bernharda.38 Za ta čas, 
ko je Štajerski, kot cesarstvu zapadlemu državnemu fevdu, vladal Rudolf, Oto-
kar iz Geule sicer najprej piše o dveh glavarjih (Pfannberšekem in Ptujskem),39 
nato pa še o tretjem (Liechtensteinskem).40 O tem, da bi imel glavarsko (ali 
namestniško) funkcijo tudi škof Bernhard, ne najdem nobenega sledu.41 Kar 
se tiče prvih dveh, lahko sklepamo, da je bilo njuno opravljanje glavarske funk-

35 Hoensch, Der goldene König, str. 59–61, 133, 156–157.
36 UBSt IV, št. 331, 364; Dopsch, Länder und Reich, str. 457; Hoensch, Der goldene König, str. 209.
37 Glede na Avstrijsko rimano kroniko bi sicer lahko sklepali, da je Milota postal glavar že leta 1273 ali 

celo 1272. Prim. Ottokars Österreichische Reimchronik, vrstice 10804–10805, MGH Dt. Chron. 5/1, str. 
143; UBSt IV, št. 549; MDC V, št. 169–170, 211, 215; Naschenweng, Landeshauptleute, str. 44–47.

38 Franz Krones, "Vorarbeiten zur Quellenkunde und Geschichte des mittelalterlichen Landtagswesens 
der Steiermark," Beiträge zur Kunde steiermärkischer Geschichtsquellen 2 (1865), str. 43 (opomba *) 
(dalje: Krones, Vorarbeiten zur Quellenkunde).

39 Ottokars Österreichische Reimchronik, vrstice 18520–18527, MGH Dt. Chron. 5/1, str. 245.
40 Ottokars Österreichische Reimchronik, vrstice 18640–18644, MGH Dt. Chron. 5/1, str. 247.
41 Ottokars Österreichische Reimchronik, Monumenta Germaniae Historica. Deutsche Chroniken 5, 2. del 

(dalje: MGH Dt. Chron. 5/2) (Hannover, 1893), str. 1309 (Register); Mell, Verwaltungsgeschichte der 
Steiermark, str. 176–177; Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches, str. 717–718, geslo: Wernhard 
von Marsbach (Michaela Kronthaler); Fritz Posch, "Wernhard von Marsbach (1268–1283)," v: Die 
Bischöfe von Graz-Seckau: 1218–1968, ur. Karl Amon (Graz–Wien–Köln, 1969), str. 48–50.
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cije (če verjamemo Avstrijski rimani kroniki) kratkega veka in ni moglo trajati 
več kot tri leta. Glede Otona II. Liechtensteinskega je situacija bolj zapletena. 
Kralj Rudolf je, pač v kontekstu pripravljanja terena svoji rodbini za prevzem 
babenberške dediščine, svojega sina Albrehta že leta 1281 imenoval za general-
nega namestnika v Avstriji in na Štajerskem.42 Ta funkcija se je Albrehtu iztekla 
decembra 1282, ko ga je oče povzdignil v štajerskega vojvodo. Albreht več let 
zatem, vsaj po mnenju Aloisa Niederstätterja, na pozicijo štajerskega deželne-
ga glavarja ni imenoval nikogar.43 Glede na vrstice Avstrijske rimane kronike 
smemo sklepati drugače. Oton II. Liechtensteinski bi naj bil glavar celih pet let, 
nato pa naj bi prosil vojvodo Albrehta naj ga razreši. Albreht je to (nerad) storil. 
Ko je nato razmišljal koga zdaj imenovati, mu je bil še najbolj všeč Kolon (III.) 
Vuzeniški iz rodbine Trušenjskih.44 Slednji je nato prevzel službo, a že v enem 
letu umrl. Zatem je, kakor beremo v Avstrijski rimani kroniki, admondski opat 
Henrik začel agitirati, da bi glavar postal sam.45 

Glede na Avstrijsko rimano kroniko bi se torej dalo sklepati, da je bil glavar 
pred opatom Henrikom Kolon (III.) Vuzeniški (ki je umrl leta 1285). Medtem 
ko je takega mnenja očitno tudi Pirchegger, pri Niederstätterju omenjenega 
podatka ne najdemo. Kolon III. Vuzeniški tudi dejansko nikdar ni opravljal 
funkcije štajerskega deželnega glavarja. Na seznamu štajerskih deželnih glavar-
jev na spletni strani štajerske deželne vlade je kot Henrikov predhodnik ome-
njen Oton mlajši Vuzeniški, ki pa nikoli ni obstajal. Do napake je očitno prišlo, 
ker so avtorji pri izdelavi seznama pomešali Kolona III. Vuzeniškega in Otona 
II. Liechtensteinskega.46

Omenjeni admondski opat Henrik, ni bil plemiškega porekla. Rodil se je 
v kmečki družini v bližini Sv. Mihaela pri Leobnu, postal benediktinec ter od 
leta 1273 opravljal funkcijo opata v Admontu. Kasneje je postal štajerski dežel-
ni pisar in jeseni 1286 resnično tudi štajerski deželni glavar.47 Svoje naloge se je 
očitno lotil precej energično. Štajerski deželani so bili tako čez nekaj časa pre-
pričani, da se omenjeni opat Henrik s svojim položajem finančno okorišča, ta 
plebejski klerik naj bi celo prepričal njihovega vojvodo Albrehta, naj Štajercem 
ne potrdi njihovih starih pravic. Dejansko je bil opat Henrik po vsej verjetnosti 

42 https://www.deutsche-biographie.de/gnd118501607.html#ndbcontent, pridobljeno: 28. 2. 2018.
43 Niederstätter, Österreich, str. 319–320.
44 Martin Bele, "Rodbina Trušenjskih," v: Kronika, časopis za slovensko krajevno zgodovino 59, št. 1 

(2011), str. 30–31 (Genealoška preglednica Trušenjskih) (dalje: Bele, Rodbina Trušenjskih).
45 Ottokars Österreichische Reimchronik, vrstice 24222–24313, MGH Dt. Chron. 5/1, str. 319–321.
46 Ottokars Österreichische Reimchronik, vrstice 24270–24275, MGH Dt. Chron. 5/1, str. 320; Hans 

Pirchegger, Gerschichte der Steiermark 1282–1740 (Graz–Wien–Leipzig, 1942), str. 4 (dalje: 
Pirchegger, Steiermark 2); http://www.verwaltung.steiermark.at/cms/beitrag/11681085/74835346/, 
pridobljeno: 23. 12. 2013; Niederstätter, Österreich, str. 97, 320. 

47 Naschenweng, Landeshauptleute, str. 48–49.
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le ubogljivo orodje v rokah vojvode Albrehta, ki ni hotel, da bi njegovo oblast 
kaj omejevalo, in je hotel tudi na Štajerskem vladati tako kot na habsburških 
družinskih posestvih ob Renu.48 V bojih med Albrehtom in salzburškim nad-
škofom Rudolfom I. se je Henrik udeležil boja na habsburški strani. Nadškof se 
je glede tega osebno pritožil pri Albrehtu in Henrik je bil nato dejansko odsta-
vljen z glavarske funkcije. Za kratek čas jo je prevzel sekovski škof Leopold I., 

48 Ottokars Österreichische Reimchronik, vrstice 24377–24380, MGH Dt. Chron. 5/1, str. 321; Pirchegger, 
Geschichte der Steiermark 2, str. 3–4.

Albreht Habsburški 
(commons.wikime-
dia.org)
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baje stari Henrikov nasprotnik. Decembra 1290 ali januarja naslednjega leta je 
Henrik s pomočjo starega kralja Rudolfa spet postal glavar, kar je sovraštvo med 
njim in Leopoldom le še poglobilo.49 Ravno Leopold je bil jeseni 1291 na dežel-
nem zboru v Gradcu eden glavnih govornikov proti Albrehtu (in Henriku), ki 
Štajercem ni hotel potrditi njihovih pravic.

Ko je Albreht marca 1292 štajerskemu plemstvu njihove pravice končno 
potrdil, je Henriku odvzel tudi glavarsko funkcijo. Novi glavar je postal Hartnid 
I. Stadeški, ob bok le-temu pa je Albreht (vsaj za nekaj časa) postavil Bertol-
da Emmerberškega.50 Stadeški se tudi niso udeležili pravkar končanega upora 
proti Habsburžanom. Hartnid je bil torej kompromisna izbira, s katero so bili 
zadovoljni tako štajerski deželani (ki so imeli občutek, da je glavarski sedež 
končno zasedel človek iz njihovih vrst) kot Albreht (ki na glavarsko mesto ni 
imenoval svojega nekdanjega sovražnika). Hartnid se je v zadnjih letih svojega 
življenja pogosto zadrževal na Dunaju, kjer ga je bilo verjetno tudi dosti lažje 
nadzorovati. Zadnji štajerski deželni glavar znotraj našega časovnega okvira je 
bil že večkrat omenjeni Ulrik I. iz rodbine Walseejskih, eden izmed šestih bra-
tov, ki so v spremstvu Habsburžanov prišli v vzhodnoalpski prostor in tu rod-
bino razdelili na štiri močne veje. Ulrik je bil začetnik graške veje. V času opra-
vljanja glavarske funkcije se je večkrat bojeval proti habsburškim sovražnikom 
in bil svojim gospodom (kakor tudi štajerskim sodeželanom) tako po volji, da 
ga kot glavarja niso odstavili vse do njegove smrti, za njegovega naslednika pa 
imenovali njegovega sina Ulrika II.51

Na tej točki raziskave je čas, da se posvetimo nosilcem funkcije štajerskega 
deželnega sodnika, pri pregledu funkcije glavarjev smo namreč prišli so konca 
našega časovnega okvirja. Kot rečeno, srečamo funkcijo štajerskega deželnega 
sodnika prvič morda že v času dinastije Otokarjev, viri pa nam tudi tukaj več-
krat ne nudijo jasnih odgovorov. Anton Mell, ki je o tej temi pisal konec dvaj-
setih let prejšnjega stoletja, je bil mnenja, da smemo za stalnega otokarskega 
zastopnika na deželnih zborih morda šteti že Heranda (I.) Wildonskega. Sicer 
pa Mell tudi sam ni bil prepričan.52 Res je, da se v 12. stoletju v zvezi s takratno 
Štajersko, v različnih kontekstih pojavljajo omenjeni različni sodniki. Vojvoda 
Otokar IV., ki je žičkemu samostanu jeseni 1185 na primer potrjeval razne pra-
vice, je hkrati naročal svojim štajerskim glavarjem, sodnikom in provizorjem, 

49 Fritz Posch, "Leopold I. (1283–1291)," v: Die Bischöfe von Graz-Seckau: 1218–1968, ur. Karl Amon 
(Graz– Wien–Köln, 1969), str. 55.

50 Ottokars Österreichische Reimchronik, vrstice 57980–57995, MGH Dt. Chron. 5/2, str. 772; 
Niederstätter, Österreich, str. 100.

51 Naschenweng, Landeshauptleute, str. 48–57.
52 Mell, Verwaltungsgeschichte der Steiermark, str. 169.



645

S
H
S 

tudia
istorica
lovenica

naj menihe varujejo.53 Pri tem seveda sploh ni šlo za štajerske deželne glavarje 
in sodnike v kasnejšem pomenu besede, temveč le za Otokarjeve uradnike. Kar 
se tiče samega (štajerskega ministeriala) Heranda Wildonskega, ki ga omenja 
Mell in ki ga z naslovom iudex tunc prouincie najdemo v virih, stoji vse na precej 
trhlih nogah. Omenjeni Herand je okrog leta 1150 med admontskim samosta-
nom in Hartnidom iz Orta razsojal spor zaradi meje. Kakih deset let kasneje se 
je pojavil kot priča pri neki daritvi za admontski samostan in z naslovom iudex 
de Enstal. V vrsti pristnih ali ponarejenih listin se Herand nato pojavlja še dlje 
časa, vendar ne v funkciji sodnika. Možno bi torej bilo, da je po letu 1160 funk-
cijo izgubil, ta pa je ostala nezasedena. Mnogo bolj verjetno je, tako Mell, da se 
je njegov naslov navezoval le na dolino Aniže.54 Zaključimo torej lahko, da pri 
Herandu Wildonskem še ni šlo za deželnega sodnika.

Prav tako je situacija nejasna v primeru Rajnberta I. Cmureškega, ki se je leta 
1174 (v ponarejeni listini!) omenjal kot procurator noster v listini takrat še ne 
enajstletnega (bodočega vojvode) Otokarja IV. Hans Pirchegger domneva, da 
bi lahko šlo pri Rajnbertu za deželnega sodnika. To bi sicer bilo mogoče, podat-
kov pa je tudi v tem primeru premalo, da bi smeli Rajnberta šteti med štajerske 
deželne sodnike. Tudi on je bil, pač kot eden izmed bolj pomembnih štajerskih 
ministerialov, najverjetneje le plemič z veliko pristojnostmi v času Otokarjeve-
ga otroštva.55

Situacija se je spremenila v času, ko so Štajerski vladali Babenberžani. Ti so 
po večini bivali na Dunaju in zato potrebovali nekoga, ki bi jih zastopal, pred-
sedoval deželnemu sodišču ter do neke mere tudi sodeloval v upravi. Ugibamo 
lahko celo, da so deželni sodniki v tem času imeli mnogo pristojnosti, ki so jih 
kasneje prevzeli glavarji. Situacija na Štajerskem med letoma 1192 in 1236 (s 
kratkim premorom v devetdesetih letih) ni bila namreč nič drugačna od tiste v 
Belinem, Otokarjevem, Rudolfovem ali Albrehtovem času. Tudi Leopold V., Leo-
pold VI. in Friderik II. Prepirljivec niso stalno živeli na Štajerskem. Potrebovali 
so torej nekoga, da jo je zanje upravljal. Glavarjev tedaj očitno še niso imeli. Ver-
jetno bi torej bilo, da so da so kasnejše zadolžitve štajerskih deželnih glavarjev v 
prvi polovici 13. stoletja opravljali tamkajšnji deželni sodniki.

Naslednja dva moža, ki bi ju morda smeli šteti med štajerske deželne sodni-
ke, sta neki Albero iudex prouincialis (tako omenjen leta 1218) ter Rajnbert II. 
Cmureški (verjetno leta 1229). Medtem ko Alberona, glede na dostopne podat-

53 Urkundenbuch des Herzogthums Steiermark I, ur. Joseph von Zahn (Graz, 1875), št. 644 ("…capitanei, 
iudices vel prouisiores in Styria…") (dalje: UBSt I); Gradivo IV, št. 705; Jože Mlinarič, Kartuziji Žiče in 
Jurklošter (Maribor, 1991), str. 33; Kos, Vitez in grad, str. 51–52.

54 UBSt I, št. 323, 435; Mell, Verwaltungsgeschichte der Steiermark, str. 169 (besedilo in opomba 41).
55 UBSt I, št. 555; Pirchegger, Steiermark 1, str. 294 (besedilo in opomba 11); Bele, Rodbina Trušenjskih, 

str. 12.
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ke ni možno natančneje locirati (tudi Mell se tega sploh ne loti), vemo o Rajn-
bertu mnogo več. Bil je potomec zgoraj omenjenega Rajberta I. iz zelo razveja-
ne rodbine Trušenjskih, njegova veja pa je imela sedež na štajerskem Cmureku. 
Kot eden najbolj pomembnih štajerskih ministerialov tistega časa je Rajnbert 
vojvodi Leopoldu VI. stal ob strani v nekaterih ključnih trenutkih njegove poli-
tične kariere ter ga spremljal na več pomembnih potovanjih. Tam si je očitno 
pridobil vojvodovo naklonjenost.56

Naslednji štajerski deželni sodnik je postal (v prvi polovici leta 1237) Ulrik 
iz rodbine Peggau. Heinz Dopsch navaja, da je bil Ulrik pred tem povzdignjen 
v prvega pfannberškega grofa, njegovo imenovanje za deželnega sodnika pa 
naj bi bila ena izmed inovacij, ki jih je cesar v Avstriji in na Štajerskem uvajal 
v času svojega postanka v teh krajih. Vpeljava funkcije najvišjega deželnega 
sodnika naj bi torej bila (šele) njegova odločitev, kar bi imelo za posledico, da 
tako Adalbertona kot Rajnberta Cmureškega ne bi smeli šteti med štajerske 
deželne sodnike. Kot svoj vir navaja Dopsch razpravo Friedricha Hausmanna.57 
Menim, da ni razloga za nasprotovanje navedku, da je bil Ulrik (kot cesarjev pri-
vrženec v boju proti Frideriku Prepirljivcu) v tistem času povzdignjen v grofa.58 
Prav tako na tem mestu še ni razloga, da bi dvomili v Hausmannovo trditev, da 
mu je funkcijo štajerskega deželnega sodnika zaupal cesar. Problem pa vidim v 
Dopschevi (oz. Hausmannovi) trditvi, da se je to v času cesarjevega postanka v 
babenberških deželah zgodilo prvič. Hausmann za svojo trditev navaja kopico 
literature, ki pa tega ne potrjuje.59 Po drugi strani ne vidim razloga, da bi dvomi-
li, da sta funkcijo štajerskega deželnega sodnika že nosila tako Adalberon kot 
Rajnbert II.60 Glede na besede iz listine iz leta 1229 bi lahko celo sklepali, da je 
imel Rajnbert II. tedaj veliko moč tudi pri takratni v štajerski upravi.61 Če je to 

56 Urkundenbuch des Herzogthums Steiermark II, ur. Joseph von Zahn (Graz, 1879), št. 158, 265, 388 
(dalje: UBSt II); Bele, Rodbina Trušenjskih, str. 12; Hans Pirchegger, Landesfürst und Adel in Steiermark 
während des Mittelalters, 3. Teil (Graz, 1958), str. 232 (dalje: Pirchegger, Landesfürst und Adel 3).

57 Dopsch, Länder und Reich, str. 193 (besedilo in opomba 62).
58 Hans Pirchegger, Landesfürst und Adel in Steiermark während des Mittelalters, 1. Teil (Graz, 1951), str. 

135 (dalje: Pirchegger, Landesfürst und Adel 1).
59 Hausmann, Kaiser Friedrich, str. 256 (besedilo in opombe 133–136); Pirchegger, Landesfürst und Adel 

1, str. 135; Pirchegger, Steiermark 1, str. 203, 294–295; Mell, Verwaltungsgeschichte der Steiermark, 
str. 170; Karlmann Tangl, "II. Graffen von Pfannberg," v: Archiv für Kunde österreichischer Geschichts-
Quellen, Achtzehnter Band (Wien, 1857), str. 117 (dalje: Tangl, Grafen von Pfannberg 2); Appelt, 
Landeshauptleute, str. 22–24.

60 Pirchegger sicer trdi, da Adalberon ni bil štajerski deželni sodnik temveč le sodnik na področju leo-
benske grofije. Mell in Zahn se s tem ne strinjata in ga uvrščata med deželne sodnike. Res se zdi, da pri 
Adalberonu ni šlo le za sodnika leobenske grofije. To je bil bolj verjetno neki Dipold ("Dypoldus senior 
iudex de Levben iuratus dixit…") (UBSt II, št. 158, 265, 388, str. 717; Gradivo V, št. 755; Pirchegger, 
Landesfürst und Adel 3, str. 232; Pirchegger, Steiermark 1, str. 295 (besedilo in opomba 12); Mell, 
Verwaltungsgeschichte der Steiermark, str. 170).

61 UBSt II, št. 265 ("…R. de Mvreke qui eo tempore gubernationi rei publice fuerat prestitutus…"); Pirchegger, 
Steiermark 1, str. 294.
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res, to potrjuje prejšnjo misel, da so deželni sodniki v babenberškem času imeli 
mnogo pristojnosti, ki so jih kasneje prevzeli deželni glavarji.

Grof Ulrik Pfannberški je ostal štajerski deželni sodnik tudi potem, ko sta 
se Avstrija in Štajerska vrnili pod oblast vojvode Friderika Prepirljivca in zatem 
morda do konca Prepirljivčeve vlade.62 Spričo vsega tega se nam na tem mestu 
zastavi vprašanje, ali je bil Ulrik deželni sodnik res že v času Prepirljivčevega 
državnega preklica. Kolikor mi je znano kljub Hausmannovi trditvi namreč 
nimamo ohranjenega vira, v katerem bi bil Ulrik že v prvi polovici leta 1237 
imenovan kot deželni sodnik. V cesarjevi prisotnosti je tedaj vsekakor nahajal, 
a očitno le kot novopečeni grof oz. comes Vlricus de Phannenberc. O njegovi 
funkciji deželnega sodnika dejansko ni nobenega sledu vse do okrog leta 1240, 
ko je deželo ponovno obvladoval Prepirljivec.63 Tudi Karlmann Tangl, ki je o 
Ulriku prisal sredi 19. stoletja, je glede njegove pridobitve dotične funkcije že 
leta 1237 le domneval.64 Zaključimo torej lahko, da je Ulrik Pfannberški štajer-
ski deželni sodnik vsekakor bil, a to zagotovo le okoli leta 1240, medtem ko je 
njegovo opravljanje te funkcije že leta 1237 po mojem mnenju v najboljšem 
primeru vprašljivo.

Prvi štajerski deželni sodnik iz časa po izumrtju babenberške dinastije, ki 
ga poznamo, je bil štajerski ministerial Gotfrid II. Mariborski, brat krškega škofa 
Ditrika II. Funkcijo je opravljal vsaj od septembra 1254, nehal pa jo je opravljati 
po oktobru 1256.65 Mariborski so poleg gradu Maribor (1164–1376), ki so ga 
imeli v fevdu od štajerskih vojvod, svoje stranske veje osnovali tudi na šentpa-
velskem Viltušu (1193/1220–1471), krškem Lušperku (pred 1279–1376) in 
zelo verjetno še deželnoknežjem Limbušu (1189–po 1332).66 Proti koncu stole-
tja so si verjetno pridobili tudi deželnoknežji Hompoš (pred 1284–po 1334).67 

62 UBSt II, št. 388, 466; Gradivo za zgodovino Maribora, Listine 1260–1309, 1. zvezek, Zbral in uredil 
Jože Mlinarič (Maribor, 1975), št. 68 (dalje: GZM I); Gradivo V, št. 738, 755.

63 UBSt II, št. 349, 375, 384, 388 ("Nos dei gratia comes Vlricus qui auctoritate domini Friderici ducis iudi-
cio in Styria presidemus..."), 466; Salzburger Urkundenbuch III, ur. Willibald Hauthaler, Franz Martin 
(Salzburg, 1918), št. 962; Gradivo V, št. 738, 755.

64 Tangl, Grafen von Pfannberg 2, str. 117 ("Aus Zufall oder einem Versehen des Schreibers der Urkunde 
lässt sich jenes Vorgehen kaum erklären, wohl aber auch die Annahme, dass Ulrich ein hohes öffentli-
ches Amt in Steiermark innegehabt habe. Da man ihn nur wenige Jahre später als obersten Landrichter 
daselbst findet, so liegt die Vermuthung sehr nahe, dass er gleichzeitig mit seiner Erhebung in den 
Grafenstand vom Kaiser zu jener Würde in Steiermark befördert worden sei.").

65 Gradivo VI, št. 241, 243, 244a, 252–253, 256, 258–260, 282; UBSt III, št. 193, 202, 203, 219, 279, 
280; Jakob Obersteiner, Die Bischöfe von Gurk 1072–1822 (Klagenfurt, 1969), str. 97–110 (dalje: 
Obersteiner, Bischöfe von Gurk).

66 Peter Štih, "K predzgodovini mesta Maribor", v: Studia Historica Slovenica 6, št. 2–3 (2006), str. 253; 
Kos, Dušan, Vitez in grad; vloga gradov v življenju plemstva na Kranjskem, slovenskem Štajerskem in 
slovenskem Koroškem do začetka 15. stoletja (Ljubljana, 2005), str. 327, 391 (dalje: Kos, Vitez in grad); 
Hans Pirchegger, Die Untersteiermark in der Geschichte ihrer Herrschaften und Gülten, Städte und 
Märkte (München, 1962), str. 215.

67 Kos, Vitez in grad, str. 289–290.
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Gotfrid je po izumrtju babenberške dinastije, skupaj z nekaterimi drugimi, hitro 
stopil na stran ogrskega kralja Bele ter se v času njegove vlade na štajerskem 
posledično uspel dobro uveljaviti.68 Sodniško službo je, kot rečeno, opravljal 
vsaj med letoma 1254 in 1256, morda pa še vse do leta 1259. Marca 1260 je bil 
(najbrž že njegov sin in soimenjak) med predstavniki štajerskega plemstva,69 ko 
so se ti zadrževali Dunaju. Tam so se kot kaže pogajali z Otokarjem Přemyslom, 
ki se je takrat pripravljal na prevzem oblasti v njihovi vojvodini.70

Preglednica 2: Posamezniki, ki so pred letom 1311 nosili naslov štajerskih deželnih sodnikov

Ime
Čas opravljanja
sodniške službe

Geografski
izvor

1. Rajnbert II. Cmureški 1229, morda več let slovenska Štajerska

2. grof Ulrik II. Pfannberški
morda že 1237 – ok. 1240 – 
morda še 1245 avstrijska Štajerska

3. Gotfrid II. Mariborski
vsaj od septembra 1254–po 
oktobru 1256 slovenska Štajerska

4. Vulfing Stubenberški
pred majem 1259–po 
koncu leta 1259 avstrijska Štajerska

5. Henrik I. Liechtensteinski (v Avstriji)
april 1260–pred koncem 
leta 1260 Avstrija

6. grof Bernhard Pfannberški
po avgustu 1263–pred 
avgustom 1264 avstrijska Štajerska

7. Herbord Füllsteinski
pred decembrom 1268–po 
avgustu 1269 češka Šlezija

8. Konrad, meščan iz Tullna ok. 1270 Avstrija

9. Ulrik Liechtensteinski 1272 avstrijska Štajerska

10. Ditrik iz Fülme oktober 1274 Moravska (?)

11. Oton II. iz Haslaua 1276 ali 1277 Avstrija

12. grof Henrik Pfannberški
in Friderik V. Ptujski januar 1277–po aprilu 1279

avstrijska in
slovenska Štajerska

13. Oton II. Liechtensteinski
po aprilu 1279–november 
1311 avstrijska Štajerska

68 Štajerski pesnik Otokar iz Geule v svoji Avstrijski rimani kroniki omenja plemiče, ki jih je kralj Bela 
leta 1253 uspel podkupiti, da so v boju za Štajersko stopili na njegovo stran. Gotfrida sicer ni med 
naštetimi, a kljub temu ni dvoma, da je bil med njimi tudi on. Njegov visoki položaj neposredno po 
ogrskem prevzemu oblasti je bil nedvomno plačilo za njegovo zavezništvo (Ottokars Österreichische 
Reimchronik, vrstice 2044–2123, MGH Dt. Chron. 5/1, str. 28–29, 1417 (Übersicht über den Inhalt der 
Reimchronik)).

69 Gradivo VI, št. 258–260, 282; UBSt III, št. 193, 202, 203, 219, 279, 280.
70 Listino Zahn sicer označuje za ponaredek, vendar Pferschy kasneje dokazuje, da temu ni tako (UBSt III, 

št. 286; Gerhard Pferschy, "Ottokar II. Přemysl, Ungarn und die Steiermark," v: Ottokar – Forschungen, 
ur. Max Weltin in Andreas Kusternig (Wien, 1978/79), str. 82 (besedilo in opomba 70); Pirchegger, 
Steiermark 1, str. 230–231).
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Domnevamo lahko, da je Gotfrid funkcijo štajerskega deželnega sodni-
ka izgubil nekje na prelomu med letoma 1257 in 1258 (v času protiogrskega 
upora na Štajerskem), vsekakor pa se je to zgodilo pred majem 1259, ko je 
bil štajerski deželni sodnik že Vulfing Stubenberški.71 Tik pred izgubo vojaške 
oblasti na Štajerskem (leta 1260) se je ogrsko vodstvo zaradi slabih izkušenj s 
plemiči na jugu vojvodine sicer naslonilo na tiste s severa in nobenega dvoma 
ni, da smemo to zamenjavo nosilcev dotične funkcije postaviti prav v ta kon-
tekst. Češki kralj Otokar Přemysl, ki je imel vojvodino Štajersko v teku leta 1260 
vedno bolj trdno v svojih rokah, je za deželnega sodnika najprej imenoval 
Henrika I. Liechtensteinskega (še preden je Henrik postal tudi deželni glavar).72 
To je bila najbrž le prehodna rešitev. Ne vemo, kdaj je Henrik funkcijo sodnika 
izgubil, vendar se je decembra 1260 že omenjal brez nje.73 Naslednji poznani 
štajerski deželni sodnik je bil grof Bernhard Pfannberški, ki je funkcijo nosil 
vsaj decembra 1263. Dobre tri mesece pred tem je še ni imel, prav tako pa jo je 
izgubil nekje do avgusta 1264. Kdo jo je prevzel za njim, ni znano.74 V virih se 
z njo nekaj let ne omenja nihče. Šele konec desetletja najdemo kot štajerskega 
deželnega sodnika omenjenega Herborda iz Fulštejna (Füllstein) v češki Šle-
ziji. Herbord je bil stolnik glavarja Bruna Olomuškega, ki ga je Bruno pripeljal 
s seboj na Štajersko. Kot štajerski deželni sodnik se je prvič omenjal v začetku 
decembra 1268, zadnjič pa avgusta leto kasneje. Njegov sin (ali pač on sam) se 
je poročil z Gertrudo Dravograjsko, katere oče Oton II. je bil zadnji moški pri-
padnik dravograjske veje Trušenjskih.75

V svojem članku z naslovom Rodbina Trušenjskih sem trdil, da je bil Her-
bord Füllsteinski prvi mož Gertrude Dravograjske. To je sicer mogoče, vendar 
Gertrudinega prvega moža Herborda v virih najdemo le s priimkom Dravograj-
ski ("Ego Herbordus de Traberch et uxor mea Gerdrudis …") in ne tudi s priim-
kom Füllsteinski. Iz virov tudi vemo, da je Herbord Füllsteinski imel istoimen-
skega sina s priimkom Dravograjski ("Herbordus de Fvlmstein, Herbordus de 
Traberch filius suus …"). Glede na omenjeno se nam v primeru vprašanja identi-
tete Gertrudinega moža kot odgovor bolj očitno ponuja sin, razen če se je oče v 
istem časovnem obdobju imenoval tako po Füllsteinu kot po Dravogradu. To bi 
navsezadnje bilo možno. Tudi Herbord mlajši se je poleg Dravograda imenoval 
še po Brucku na Muri ("Herbordus dapifer domini Olmucensis episcopi … Insu-
per filli mei Johannes, Ekkericus, Herbordus et Henricus de Brukke …"). Kakor 
koli že, sorodstvo s Füllsteinskimi je prišlo prav predvsem Gertrudi. Ta bi po 

71 UBSt III, št. 268, 279.
72 UBSt III, št. 289–190.
73 UBSt IV, št. 8, 13–15.
74 UBSt IV, št. 113, 119, 144.
75 UBSt IV, št. 130, 196, 215, 303–304, 306, 330, 531–352; Dopsch, Länder und Reich, str. 456.
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očetovi smrti (1261) dravograjsko gospostvo namreč morala predati Šentpa-
vlu. Temu se je s pomočjo svojih zvez očitno uspešno upirala, čeprav so zahteve 
po izročitvi gospostva samostanu prihajale tudi od Svetega sedeža.76

Okrog leta 1270 je naloge štajerskega deželnega sodnika, kakor navaja 
Mell, opravljal meščan Konrad iz Tullna (ki se kot tak sicer nikjer ne imenuje), 
vsekakor pa le za krajši čas. Leta 1272 je službo namreč že imel (štajerki Min-
nesänger) Ulrik Liechtensteinski,77 za njim pa gospod Ditrik iz Fülme (najver-
jetneje iz Moravske), gradiščan na zgornještajerskem Offenburgu, ki je oktobra 
1274 celo vodil deželni zbor v Kobenzu.78 Na skrajnem začetku habsburške 
vladavine na Štajerskem (torej po letu 1276), ko politična in vojaška situacija 
v tem delu srednje Evrope še ni bila razrešena, je kot štajerski deželni sodnik 
(brez konkretnega naslova) očitno deloval Oton II. iz Haslaua v Avstriji (nekda-
nji štajerski glavar), za njim pa grof Henrik Pfannberški (sin zgoraj omenjenega 
Ulrika) in gospod Friderik V. Ptujski. Slednja dva sta se kot štajerska deželna 
sodnika skupaj pojavila januarja 1277, do aprila 1279 pa je funkcijo uspel obdr-
žati le Friderik Ptujski. Zadnji štajerski deželni sodnik v našem obdobju je bil 
Oton II. Liechtensteinski,79 sin pesnika Ulrika. Oton, tesno povezan z Otokar-
jem iz Geule (na dvoru katerega se je slednji morda tudi izobrazil), je postal 
štajerski deželni sodnik najbrž že leta 1279, vsekakor pa do decembra 1281. To 
je očitno ostal vse do svoje smrti novembra 1311.80 Glede na časovni okvir razi-
skave bomo, pri pregledu štajerskih deželnih sodnikov, z Otonom tudi zakjučili.

Pri pregledu virov, z namenom odkriti sledi prvih štajerskih deželnih pisar-

76 Monumenta historica ducatus Carinthiae Ergänzungsheft zu Band 1–4, ur. August von Jaksch 
(Klagenfurt, 1915), št. 2795a=3092, 2795b=3093; UBSt IV, št. 130, 196, 215, 304, 306, 330, 332, 351–
352; Bele, Rodbina Trušenjskih, str. 17–18, 30–31; August Jaksch, Geschichte Kärntens bis 1335, II. 
Band (Klagenfurt, 1929), str. 107–108.

77 UBSt IV, št. 419–420, 472–473, 483; Mell, Verwaltungsgeschichte der Steiermark, str. 170–171.
78 UBSt IV, št. 539; Albert von Muchar: Geschichte des Herzogthums Steiermark, Theil V (Grätz, 1850), str. 

360 (dalje: Muchar, Steiermark 5); Krones, Vorarbeiten zur Quellenkunde, str. 44, 72.
79 Muchar, Steiermark 5, str. 387–417; Mell, Verwaltungsgeschichte der Steiermark, str. 171.
80 Na tem mestu naj le še omenim, da se je junija leta 1311 v neki mariborski listini kot "iudex pro-

uincialis" omenjal mariborski meščan Nikolaj Cvetnik (ki je 11 let kasneje opravljal tudi funkcijo 
mariborskega mestnega sodnika). Nikolaj se v primeru, zaradi katerega je bila listina izstavljena, ni 
pojavil kot razsodnik, pa tudi med pričami, kot kaže, ni imel zelo pomembnega mesta. Med deseti-
mi pričami je bil naveden sedmi. Poleg tega je bil štajerski deželni sodnik Oton II. Liechtensteinski 
tedaj še živ in se je s tem svojim naslovom omenjal še tri mesece zatem. V svojem pregledu dežel-
nih sodnikov Nikolaja tudi Franz Krones ne omenja. Po mojem mnenju pri Nikolaju Cvetniku torej 
ni šlo za štajerskega deželnega sodnika, zato ga v zgornji pregled tudi nisem vključil (Regesten des 
Herzogtums Steiermark, Erster Band, Quellen zur Geschichtlichen Landeskunde der Steiermark, 
1308–1319, ur. Hermann Weisflecker, Annelies Redik (Graz, 1976), št. 292, 310, 323 (dalje: RHSt I); 
Krones, Franz, Landesfürst, Behörden und Stände des Herzogthums Steier: 1283–1411, Forschungen 
zur Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte der Steiermark (Graz, 1900), str. 176–177 (dalje: Krones, 
Landesfürst, Behörden und Stände); http://daten.digitale-sammlungen.de/~db/0001/bsb00016337/
images/index.html?id=00016337&fip=193.174.98.30&no=&seite=730, Neue Deutsche Biographie, 
Band 19, Berlin 1999, str. 772–779, geslo: Ottokar aus der Gaal (Winfried Stelzer), pridobljeno: 2. 4. 
2015; Krones, Vorarbeiten zur Quellenkunde, str. 73.
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jev, le-teh ne odkrijemo že v "otokarski dobi," temveč šele v obdobju vlade 
Babenberžanov. Neka dvorna pisarna je vsekakor morala obstajati že prej, ven-
dar o njej ni zadosti podatkov. Tako Krones kot Mell in Pirchegger so sicer trdili, 
da prvega štajerskega deželnega pisarja v virih srečamo šele leta 1222, pri čemer 
se očitno niso motili. Strinjali so se tudi glede osebnega imena tega moža (to 
ime je Henrik), zataknilo pa se je pri njegovem izvoru. Krones in Mell sta se 
strinjala, da je bil Henrik iz rodbine Cmureških, medtem ko je bil Pirchegger 
mnenja, da je šlo pri njem za enega izmed Ptujskih.81

Po pregledu primarnih virov ugotovimo, da je bil med letoma 1222 in 1243 
štajerski deželni pisar neki Henricus de Merin scriba Styrie (tudi scriba Marchie) 
oz. Hainreich von Merin landtschreiber.82 Ta Henrik je bil leta 1243 omenjen 
tudi kot plebanus de Graedewin, pri čemer je šlo očitno za Gratwein pri Grad-
cu.83 Krones in Mell sta mnenja, da je bil Henrik iz rodbine Cmureških očitno 
zaradi omembe iz listine iz leta 1229, kjer je omenjen dominus R. de Mvreke 
et filius suus dominus H. scriba.84 Po drugi strani Hans Pirchegger v svoji knji-
gi o zgodovini Štajerske iz leta 1936 sicer citira tako Kronesa kot Mella, ven-
dar zaključi, da je šlo pri Henriku za Ptujskega. V svojem tretjem zvezku dela 
z naslovom Landesfürst und Adel in Steiermark (iz leta 1958) se nato spusti v 
daljšo obrambo svojega stališča. Med drugim navaja, da so v listini iz leta 1229 
za imeni (prič) pike, prav tako za besedama suus ter scriba. Pisar H. naj bi bil po 
Pircheggerjevem mnenju od R. Cmureškega torej jasno ločen.85 Omenjenih pik 
ne najdem v Zahnovi izdaji štajerskih listin, prav tako ne v Kosovem in Mlina-
ričevi Gradivu.86 Ob pregledu originalne listine, ki se sicer nahaja v Štajerskem 
deželnem Arhivu v Gradcu ugotovimo, da pika za besedo suus dejansko stoji, 
kar je tehten argument v prid Pircheggerjevi trditvi.87 Na tem mestu je treba 
tudi povedati, da Rajnberta Cmureškega in pisarja Henrika v svojem delu o zgo-
dovini Štajerske kot kaže ločuje tudi pred več kot poldrugim stoletjem pišoči 
zgodovinar Albert von Muchar. Muchar navaja, da se je pravno dejanje, zaradi 
katerega je bila listina izdana, zgodilo pred Rajnbertom Cmureškim, njegovim 
istoimenskim sinom, deželnim pisarjem Henrikom, točajem iz Haßbacha ter 

81 Franz Krones, Verfassung und Verwaltung der Mark und des Herzogsthums Steier von ihren Anfängen bis 
zur Herrschaft der Habsburger (Graz, 1897), str. 122, 196 (dalje: Krones, Verfassung und Verwaltung); 
Mell, Verwaltungsgeschichte der Steiermark, str. 172; Pirchegger, Steiermark 1, str. 321–322.

82 Pri kraju Merin gre očitno za Straden, 19 km severozahodno od avstrijske Radgone (UBSt II, št. 193–
194, 211a, 214, 265, 375, 399, 415, 428; Pirchegger, Landesfürst und Adel 3, str. 232).

83 UBSt II, št. 426.
84 UBSt II, št. 265.
85 Pirchegger, Steiermark 1, str. 321–322; Pirchegger, Landesfürst und Adel 3, str. 232–234.
86 UBSt II, št. 265; Gradivo V, št. 506; GZM I, št. 63.
87 StLA, Allgemeine Urkunden Reihe, Nr. 465.
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mnogimi drugimi.88 Muchar, ki je pisal v času še preden bilo Zahnovo gradivo 
za zgodovino Štajerske na voljo, je očitno uporabljal originalno listino in zato 
prišel do pravilnega zaključka.

Za obravnavo problema izvora pisarja Henrika je važna še listina iz leta 
1243, ki je ohranjena v prepisu. V njej se omenjata pisar Henrik, in Hartnid Ptuj-
ski. Na drugem mestu besedila iste listine se ponovno pojavi nek Ptujski, vendar 
najdemo njegovo ime pri Zahnu zapisano kot Henrik, pri Kosu pa kot Hartnid. 
Pirchegger, ki je brez dvoma uporabljal Zahnovo gradivo, je v tem videl še en 
dokaz, da gre pri dotičnem pisarju Henriku za Ptujskega.89 Slednjič je zaključil, 
da je šlo pri prvem znanem štajerskem deželnem pisarju za Henrika Ptujskega, 
ki je bil v letih 1211 in 1227 omenjen kot kaplan in notar vojvode Leopolda 
VI.90 Ob pregledu prepisa dotične listine iz 1243 (ki se prav tako nahaja v Šta-
jerskem deželnem Arhivu) ugotovimo, da na mestu, kjer bi po Pircheggerje-
vem mnenju moralo pisati Henrik, to dejansko tudi piše. Vsa beseda, razen črke 
H, je sicer prečrtana.91 Situacija glede identitete omenjenega Henrika je torej 
ponovno vse prej kot jasna. Po mojem mnenju se zdi še najbolj verjetno, da je 
bil deželni pisar Henrik dejansko iz rodbine Ptujskih. Dokaze za to sicer najde-
mo pri pregledu originalne listine in prepisa, medtem ko bi samo na podlagi 
Zahnovega in Kosovega gradiva smeli sklepati ravno obratno. Verjetno torej je, 
da je šlo pri pisarju Henriku za klerika Henrika (III.) Ptujskega, brata Friderika 
IV. in Hartnida I.,92 ne sina Rajnberta II. Cmureškega.

Treba je tudi omeniti, da se v listini vojvode Leopolda VI. iz leta 1227 ome-
nja neki Wulfingus scriba noster. Dotičnega Vulfinga tako Zahn kot Kos navajata 
le v oklepaju, saj se jim očitno zdi, da je njegovo ime le vrinek. Tako Pirche-
gger kot Krones sta do Vulfinga očitno skeptična in se ga branita označiti kot 
deželnega pisarja.93 Prav tako za štajerskega deželnega pisarja verjetno ni šlo pri 
bodočem sekovskem škofu Ulriku I. in nekem Henriku Fabi (Heinricus Faba). 
Po drugi strani sta bila oba člana pisarne vojvode Friderika Prepirljivca. Glede 
na ime Henrika Fabe bi se sicer dalo sklepati, da je bil sorodnik nekega štajer-

88 Muchar, Steiermark 5, str. 115–116 ("…vor Reimbert, von Mureck, Landeshauptmann in Steiermark, 
dann dessen gleichnamigem Sohne, vor Heinrich dem Landshreiber, dem Schenken von Hausbach und 
mehreren anderen."). 

89 UBSt II, št. 415; Gradivo V, št. 808.
90 UBSt II, št. 118, 245.
91 StLA, Allgemeine Urkunden Reihe, Abschriften, Nr. 573.
92 Za pomoč pri reševanju problema identitete pisarja Henrika se zahvaljujem Matjažu Grahorniku in 

Tonetu Ravnikarju (Tone Ravnikar, Po zvezdnih poteh, Savinjska in Šaleška dolina v visokem srednjem 
veku (Velenje, 2007), str. 79 (Genealoška tabela gospodov Ptujskih)).

93 UBSt I, št. 245; Gradivo V, št. 462; Krones, Verfassung und Verwaltung, str. 122; Pirchegger, Steiermark 
1, str. 322.
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ksega deželnega pisarja v osemdesetih, ki ga bomo omenili kasneje.94

Preglednica 3: Posamezniki, ki so med letoma 1246 in 1311 nosili naslov štajerskih deželnih pisarjev

Ime Čas opravljanja
pisarske službe

Geografski
izvor

1. Henrik Ptujski, župnik pri Gratweinu pri 
Gradcu

januar 1222 – december 
1243 slovenska Štajerska

2. Vitigon, župnik pri sv. Petru
april 1244–po januarju 
1255 avstrijska Štajerska

3. magister Ulrik, župnik, kanonik in 
protonotar

marec 1260, pred aprilom 
1269 Češka

4. Konrad, meščan iz Tullna
oktober 1270–po decembru 
1274 Avstrija

5. Konrad Himberški 1276–1278 Avstrija

6. admontski opat Henrik II. oktober 1279–1286 avstrijska Štajerska

7. her Fab
ok. 1286 (verjetno krajši 
čas) avstrijska Štajerska

8. admontski opat Henrik II. (ponovno) 1286–jesen 1290 avstrijska Štajerska

9. meščana Volkmar iz Gradca ter Jakob 
Chloesterman iz Judenburga jesen 1290 avstrijska Štajerska

10. admontski opat Henrik II. (tretjič)
december 1290–marec 
1292 avstrijska Štajerska

11. Iring, župnik in notar 1297–1298 avstrijska Štajerska

12. Albreht, tržan iz Zeiringa 1299–1303 avstrijska Štajerska

13. meščana Rapoto iz Urfahra in 
Gundaker iz Passaua april 1304 Avstrija, Bavarska

14. Albreht, tržan iz Zeiringa (ponovno) 1305–1306 avst. Štajerska

15. Rudolf, meščan iz Maribora maj 1307 slovenska Štajerska

16. Albreht, tržan iz Zeiringa (tretjič)
pred majem 1308–po 
marcu 1317 avstrijska Štajerska

Vitigon, župnik pri sv. Petru (Sankt Peter ob Judenburg na avstrijskem 
Štajerskem),95 je bil štajerski deželni pisar v začetku boja za babenberško dedi-
ščino. Kot tak se je pojavil že v času vojvode Friderika Babenberškega, po nje-
govi smrti pa je službo uspel obdržati vse do začetka ogrske vlade.96 Kot je bilo 
rečeno že zgoraj, je v tem obdobju za kratek čas opravljal tudi službo deželnega 
glavarja po naročilu kralja Otokarja. Po Pircheggerjevem mnenju je bil najbrž 
član rodbine čeških Witigonov, ki je s svojim bratom Rudegerjem na Štajersko 

94 UBSt II, št. 470; Pirchegger, Steiermark 1, str. 322; Fritz Posch, "Ulrich I. (1243–1268)," v: Die Bischöfe 
von Graz-Seckau: 1218–1968, ur. Karl Amon (Graz–Wien–Köln, 1969), str. 31–32.

95 UBSt II, str. 607, 716.
96 UBSt II, št. 433, 444, 451, 462; UBSt III, št. 20, 64–65, 67, 75, 117–118, 122, 129, 132, 150, 160. 
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prišel še v babenberškem času.97 V času, ko je bil Oton Ebersteinski štajerski 
glavar, je imel Vitigon naslov državnega pisarja, ki bi ga, kot navaja Pirchegger, 
naj dobil s strani starega cesarja samega.98 Kot kaže, je Vitigonu v začetku uspelo 
dobro krmariti med češko ter ogrsko stranjo, medtem ko je bil v dobih odnosih 
tudi z Gertrudo Babenberško. Kmalu po ogrskem prevzemu oblasti na Štajer-
skem je (ponovno) stopil v službo kralja Otokarja. Pirchegger dalje piše, da je 
bil Vitigon v začetku februarja 1255 umorjen v gornjeavstrijskem samostanu 
Sankt Florian. Takrat je že nosil naslov pisarja dežele ob Aniži (gre za današnjo 
Gornjo Avstrijo), kjer je samostan tudi stal.99

Za Witigonom nam za mnogo let ni poznan nobeden štajerski deželni 
pisar, dokler se v marcu 1260 ne pojavi neki magister Ulrik, ki očitno ni bil 
plemiškega rodu. Poleg tega najdemo istega moža s tem naslovom še devet let 
kasneje.100 Omenjeni Ulrik (Oldřich) je bil češkega porekla in je primarno delo-
val v spremstvu in kot protonotar Otokarja Přemysla (meister und unser obirst 
kenczeler, mistr a najvyšší písař naš). Prvič se je ob njem pojavil že poleti 1258, 
zadnjič pa šele jeseni 1277. Glede na svoj naslov (magister) je verjetno imel uni-
verzitetno izobrazbo,101 skozi leta pa mu je uspelo napraviti zavidljivo cerkveno 
in posvetno kariero. Tako ga v virih srečujemo kot češkega kraljevega proto-
notarja (1258–1277), freisinškega kanonika (1258–1260), passavskega kano-
nika (1267–1269), protonotarja Avstrije in Štajerske (1260–1273), župnika v 
Hartbergu (1267–1271), upravitelja župnije v Pibru pri Voitsbergu (1272) ter 
župnika na Dunaju (1274–1276).102

Naslednji štajerski deželni pisar je bil (že večkrat omenjeni) meščan Konrad 
iz Tullna, ki je imel tako kot Ulrik naslov magistra. To službo je očitno dobil kot 
zvesti privrženec kralja Otokarja. Najbrž je bil v začetku na Štajersko poslan le 
kot opora deželnemu glavarju Burkhardu Klingenberškemu,103 kasneje pa se je 
obseg njegovih pristojnosti še nekoliko povečal. Po Otokarjevem političnem 
padcu in smrti je Konrad iz Tullna svoj položaj na Štajerskem izgubil, kot dežel-
ni pisar pa ga je zamenjal Konrad iz avstrijske ministerialne družine, ki je imela 

97 Pirchegger, Steiermark 1, str. 209, 322.
98 UBSt III, št. 18 ("Nos Otto dei gratia comes de Eberstein, sacri imperii per Austriam et Stiriamcapitaneus 

et procurator et ego Witigo scriba eiusdem imperii gloriosi..."); Pirchegger, Steiermark 1, str. 212–213.
99 UBSt III, št. 160; Pirchegger, Steiermark 1, str. 221–225, 322 (besedilo in opomba 44).
100 Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae V, ur. Jindřich Šebánek, Sáša Dušková, Vladimír 

Vašků (Praha, 1974–1993), str. 1163 (dalje: CDRB V); UBSt III, št. 287; UBSt IV, št. 331; Mell, 
Verwaltungsgeschichte der Steiermark, str. 172 (opomba 66); Pferschy, König Ottokar, str. 12; Hoensch, 
Der goldene König, str. 156.

101 Lexikon des Mittelalters 6, str. 91, geslo: Magister universitatis (J. Verger).
102 CDRB V, št. 169, 198, 436,* 457,* 522, 571, 822, 846, 1163, 1386, 1390, 1437, 1442, 1444, 1446, 1543, 

1568, 1581, 1599, 1634, 1686, str. 267.
103 UBSt IV, št. 390, 417, 419–420, 426, 451, 453, 457, 463, 469, 473, 483, 492, 495, 518, 538; Hoensch, 

Der goldene König, str. 156, 209; Krones, Landesfürst, Behörden und Stände, str. 169–171.
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svoj sedež na Himbergu južno od Dunaja. Konrad Himberški je bil freisinški 
kanonik in pisar Otona II. Liechtensteinskega.104 Službo štajerskega deželnega 
pisarja je opravljal nekje med letoma 1276 in 1278, kmalu zatem pa je postal 
škof v Chiemseeju. Na tej poziciji je zamenjal habsburškega simpatizerja Jane-
za Ennsthalskega, ki je tedaj postal škof v Krki.105 Ko so se politične razmere v 
vojvodini nekoliko normalizirale, je bila funkcija štajerskega deželnega pisarja 
zaupana že zgoraj opisanemu admontskemu opatu Henriku. Henrik je ta polo-
žaj dobil konec oktobra 1279 in ga (z dvema krajšima prekinitvama) nosil do 
konca življenja. Prvič je funkcijo za krajši čas očitno izgubil leta 1286 (ko se je 
kot deželni pisar omenjal neki her Fab),106 zatem pa še konec leta 1290. Takrat 
je skupaj z glavarsko funkcijo za trenutek izgubil tudi pisarsko, kot pisarja pa sta 
ga nadomestila meščana Volkmar iz Gradca ter Jakob Chloesterman iz Juden-
burga.107 Medtem ko je vojvoda Albreht Henriku marca 1292 dokončno odvzel 
službo štajerskega glavarja, je Henrik pisar ostal še naprej. Funkcijo je nosil še 
dobrih pet let, nato pa je bil maja 1297 umorjen v bližini svojega samostana.108

Tudi naslednik Henrikov je bil klerik. Šlo je za Iringa, župnika v Pöllauu (pri 
Hartbergu) ali pa v Prolebu (pri Leobnu) na avstrijskem Štajerskem. Avgusta 
1275 je bil Iring (morda) notar glavarja Milote z Dedic in eden izmed voditeljev 
takratnega štajerskega deželnega zbora v Gradcu.109 Službo štajerskega dežel-
nega pisarja je opravljal v letih 1297 in 1298.110 Zatem je štajerski deželni pisar 
postal Albreht s (trga) Zeiring pri Judenburgu. Očitno je imel to funkcijo najprej 
do leta 1303, zatem pa še med letoma 1305 in 1306 ter nazadnje med letoma 
1308 in 1317. Do januarja 1319 jo je vsekakor izgubil.111 V vmesnem času sta 
ga najprej zamenjala meščana Rapoto iz Urfahra pri Linzu in Gundaker iz Pas-
saua.112 Rapoto je bil že leta 1296 mestni sodnik v Kremsu in leta 1303 deželni 

104 Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches, str. 129–130, geslo: Konrad von Himberg (Manfred 
Heim).

105 Ottokars Österreichische Reimchronik, vrstice 18529–18530, MGH Dt. Chron. 5/1, str. 245; Mell, 
Verwaltungsgeschichte der Steiermark, str. 172 (opomba 66); Obersteiner, Bischöfe von Gurk, str. 111–
112.

106 Ottokars Österreichische Reimchronik, vrstice 27036–27070, MGH Dt. Chron. 5/1, str. 357.
107 Ottokars Österreichische Reimchronik, vrstice 42205 (besedilo in opomba 1)–42362, MGH Dt. Chron. 

5/1, str. 547–548, 1425 (Übersicht über den Inhalt der Reimchronik).
108 Naschenweng, Landeshauptleute, str. 48–50; Niederstätter, Österreich, str. 100.
109 UBSt IV, št. 569, str. 416 (Namenweiser).
110 Ottokars Österreichische Reimchronik, vrstice 69889–69892, MGH Dt. Chron. 5/2, str. 925; UBSt IV, št. 

492, 496, 518, 569, str. 381, 416; Krones, Landesfürst, Behörden und Stände, str. 169–171.
111 Ottokars Österreichische Reimchronik, vrstice 73979–73981, 78508–78509, 78528, 78560, 78739–

78740, 81839, MGH Dt. Chron. 5/2, str. 976, 1031–1032, 1034, 1072; UBSt IV, št. 492; RHSt I, št. 2, 42, 
64, 192, 217, 622, 625, 804, 863, 863, 1037; Krones, Landesfürst, Behörden und Stände, str. 169–173; 
Muchar, Steiermark 5, str. 23.

112 Ottokars Österreichische Reimchronik, vrstice 82930–82940, MGH Dt. Chron. 5/2, str. 1085; 1433 
(Übersicht über den Inhalt der Reimchronik); Krones, Landesfürst, Behörden und Stände, str. 172. 



M. Bele: Štajerske deželne službe pred letom 1311 

656

pisar ob Aniži. Pri Rudolfu, ki je bil deželni pisar leta 1307, je šlo za maribor-
skega meščana in mestnega sodnika (1301), ki se je še leta 1311 omenjal kot 
quondam lantscriba Stirie, kasneje pa tudi kot der alt lantschreiber.113 Rudolf je 
bil v svojem času eden najuglednejših meščanov v Mariboru in je že leta 1295 
imel svoj pečatnik. Veliko svojega uspeha je verjetno lahko pripisal svojim 
dobrim zvezam z vojvodo Rudolfom III. Habsburškim. Rudolfov sin Marcel je 
bil leta 1307 mariborski mestni sodnik, prav tako pa so to službo opravljali vsaj 
še štirje drugi člani njegove družine. Umrl je nekje med letoma 1316 in 1325.114 
Z Rudolfom se naš pregled nosilcev funkcije štajerskih deželnih pisarjev tudi 
konča.

V zgornjem pregledu nosilcev štajerskih deželnih služb najdemo s podro-
čja današnje slovenske Štajerske sedem ljudi in kar štirje med njimi pripadajo 
rodbini Ptujskih. Hartnid II. in III. Ptujska sta namreč za kratek čas opravlja-
la glavarski funkciji, župnik Henrik pisarsko, Friderik V. pa deželno sodniško. 
Poleg njih so bili iz današnje slovenske Štajerske še Gotfrid II. Mariborski, Rajn-
bert II. Cmureški in mariborski meščan Rudolf. Predvsem Friderika V. Ptujskega, 
Rajnberta II. Cmureškega ter Gotfrida II. Mariborskega lahko brez pomislekov 
štejemo med najpomembnejše Štajerce svojega časa. Ostali omenjeni možje (z 
izjemo meščana Rudolfa) so glede na politično moč izstopali nekoliko manj, 
vendar so bili vseeno upoštevanja vredni veljaki.

Razmere, v katerih so različni zgoraj omenjeni uradniki opravljali svoje 
naloge, so se skozi čas zelo spreminjale. Med štajerskimi glavarji je bil tako še 
najmočnejši škof Bruno Olomuški. Medtem je bila kopica glavarjev, ki sta jih 
tako češki kot ogrski kralj postavljala med letoma 1251 in 1254, najbrž bolj 
ali manj brez prave moči. Poleg tega predvsem nosilci dvornih služb niso imeli 
stalnih zadolžitev. Politična situacija se je večkrat spreminjala in za vojvodsko 
oblast se je (predvsem do konca leta 1260) pogosto bojevalo več dinastov, ki na 
Štajerskem v tistem času niso vzdrževali stalnega in urejenega dvora. Gledano 
v celoti je naslov štajerskih deželnih glavarjev nosilo 27 različnih mož. Raznih 
štajerskih deželnih sodnikov je bilo skupaj 14, prav tako štajerskih deželnih 
pisarjev. Nekaj teh mož je popavljalo več kot eno izmed obravnavanih funkcij, 
še posebej pa velja izpostaviti Konrada iz Tullna, ki je v praksi, kot kaže, opra-
vljal vse tri.

Gledano v celoti so še največji odstotek štajerskih deželnih služb opravljali 
plemiči, kleriki in meščani s področja današnje avstrijske Štajerske. Od tam je 
bilo dobrih 37 % štajerskih deželnih glavarjev, slabih 43 % štajerskih deželnih 
sodnikov in kar 50 % štajerskih deželnih pisarjev. Sledili so jim plemiči iz voj-

113 GZM II, št. 117; RHSt I, št. 292, 449, 509, 784.
114 GZM II, št. 106; Kos, Vitez in grad, str. 329; http://www.maribor.si/podrocje.aspx?id=72, pridobljeno: 

7. 4. 2015.
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vodine Avstrije. Predstavljali so slabih 15 % glavarjev, dobrih 21 % sodnikov ter 
enak procent pisarjev. Mož s področja današnje slovenske Štajerske je bilo še 
nekoliko manj – 7,5 % glavarjev, 21,5 % sodnikov ter dobrih 14 % pisarjev. Iz 
Ogrskih dežel najdemo vseskozi raziskavo le enega moža – gre za bana Štefana, 
ki je opravljal službo deželnega glavarja, s Koroške pa ni bilo nikogar.

Večina nosilcev funkcij sodnika ali pisarja je bila iz same vojvodine Štajer-
ske ali pa njene neposredne okolice. S funkcijo glavarja je bilo nekoliko druga-
če. Glavar je bil vedno nekdo, ki je bil trenutnemu deželnemu knezu kar se da 
blizu in se je ta nanj lahko zanesel. To sicer ni bil nujno človek iz njegove doma-
če dežele (v naših primerih torej Štajerske, Avstrije Ogrske, Češke ali Švabske), 
vendar je bilo tako v mnogih primerih. Primerov neštajerskih deželnih gla-
varjev je daleč največ iz časa vladavine Otokarja Přemysla, zato so tudi najbolj 
očitni. Če pogledamo Otokarjevo siceršnjo politiko v vsem prostoru Vzhodnih 
Alp, se nam to ne zdi nič presenetljivega. V vojvodini Avstriji, ki jo je češki kralj 
zase pridobil najprej, je bil po letu 1254 pogosto odsoten. Vlado je v začetku 
očitno prepustil nekakšnemu odboru dvanajstih najmočnejših plemičev v 
deželi. Stanje takšnega "stanovskega sovladanja" se je očitno ohranilo približno 
deset let, potem ga je kralj Otokar začel spreminjati in ga leta 1270 ali 1271 
dokončno ukinil.115 Isti ali podoben sistem se za časa Otokarjeve vladavine na 
Štajerskem, Koroškem ali Kranjskem ni razvil, saj se češkemu kralju tam ni več 
zdelo potrebno biti tako previden kot v Avstriji. Tudi vsi drugi knezi v vzhodno-
alpskem prostoru so se v našem časovnem obdobju ravnali po istem principu. 
Glavarje so izbirali primarno glede na njihove sposobnosti in zvestobo, ne pa 
glede na njihov geografski izvor.

* * *

Namen raziskave je bil v prvi vrsti napraviti seznam nosilcev deželnih služb, 
ki so jih razni posamezniki na Štajerskem opravljali od začetka do leta 1311, 
le-te predstaviti glede na njihov geografski izvor ter izpostaviti tiste iz dana-
šnje slovenske Štajerske. Viri glede obravnavanih funkcij in njihovih nosilcev so 
sicer precej neenakomerno ohranjeni, zato je tudi izkupiček informacij iz njih 
precej spremenljiv. Uporabljena je predvsem literatura avstrijskih raziskovalcev 
(Anton Mell, Franz Krones in Hannes Naschenweng) ter viri, med katerimi je 
treba še posebej izpostaviti Avstrijsko rimano kroniko Otokarja iz Geule. Prav 
tako je avtor do mnogih zaključkov prišel s pomočjo virov za zgodovino Šta-

115 Max Weltin, "Zur Herrschaft Ottokars II. Přemysl in Österreich," v: Ottokar – Forschungen, ur. Max 
Weltin in Andreas Kusternig (Wien, 1978/1979), str. 176–199; Niederstätter, Österreich, str. 319–320.
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jerske, ki so jih v prejšnjem stoletju zbirali in izdajali Joseph von Zahn, Gerhard 
Pferschy in Heinrich Appelt. Slednjič je bil pri pisanju raziskave večkrat upora-
bljena češka zbirka izdanih virov z naslovom Codex diplomaticus et epistolaris 
regni Bohemiae (izdali so ga Jindřich Šebánek, Sáša Dušková in Vladimír Vašků).

Večina nosilcev obravnavanih funkcij (štajerskega deželnega glavarja, 
sodnika in pisarja) je bila plemiškega porekla, nekaj pa je bilo tudi meščanov 
in klerikov. Redki posamezniki so opravljali več deželnih funkcij hkrati oz. (s 
presledki) eno deželno funkcijo večkrat – pač glede na trenutno politično situ-
acijo. V svoji raziskavi je avtor ugotovil, da je bilo med nosilci štajerskih dežel-
nih služb sedem ljudi s področja današnje slovenske Štajerske in da so kar štirje 
med njimi pripadali rodbini Ptujskih. Hartnid II. in III. Ptujska sta namreč za 
kratek čas opravljala glavarski funkciji, Henrik pisarsko, Friderik V. pa sodni-
ško. Gledano v celoti je naslov štajerskih deželnih glavarjev nosilo 27 različnih 
mož. Raznih štajerskih deželnih sodnikov je bilo skupaj 14, prav tako štajerskih 
deželnih pisarjev. Nekaj teh mož je opravljalo več kot eno izmed obravnavanih 
funkcij, še posebej pa velja izpostaviti Konrada iz Tullna, ki je v praksi, kot kaže, 
opravljal vse tri.

Razmere, v katerih so različni uradniki opravljali svoje naloge, so se skozi 
čas zelo spreminjale. Med štajerskimi glavarji je bil tako še najmočnejši škof 
Bruno Olomuški. Medtem je bila kopica glavarjev, ki sta jih tako češki kot ogrski 
kralj postavljala med letoma 1251 in 1254, najbrž bolj ali manj brez prave moči. 
Poleg tega predvsem nosilci dvornih služb niso imeli stalnih zadolžitev. Politič-
na situacija se je večkrat spreminjala in za vojvodsko oblast se je (predvsem do 
konca leta 1260) pogosto bojevalo več dinastov, ki na Štajerskem v tistem času 
niso vzdrževali stalnega in urejenega dvora.

Gledano v celoti so še največji odstotek štajerskih deželnih služb opravljali 
plemiči, kleriki in meščani s področja današnje avstrijske Štajerske. Od tam je 
bilo dobrih 37 % štajerskih deželnih glavarjev, slabih 43 % štajerskih deželnih 
sodnikov in kar 50 % štajerskih deželnih pisarjev. Sledili so jim plemiči iz voj-
vodine Avstrije. Predstavljali so slabih 15 % glavarjev, dobrih 21 % sodnikov ter 
enak procent pisarjev. Mož s področja današnje slovenske Štajerske je bilo še 
nekoliko manj – 7,5 % glavarjev, 21,5 % sodnikov ter dobrih 14 % pisarjev. Iz 
Ogrskih dežel najdemo vseskozi raziskavo le enega moža – gre za bana Štefana, 
ki je opravljal službo deželnega glavarja, s Koroške pa ni bilo nikogar.
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Martin Bele

THE STYRIAN REGIONAL OFFICES UNTIL THE YEAR 1311

SUMMARY

Topic of the present article are the styrian regional offices held by different indi-
viduals in Styria from their beginnings up until the year 1311. The intent of the 
research was most of all to make a list of the holders of those offices. Secondly 
the intent was to present the holders, considering their geographical origin and 
also to highlight those from the present-day’s Slovenian Styria. Sources from 
which we get information about the holders are preserved quite unevenly. This 
way the sum total of the conclusions drawn from out of them is very variable. 
In the course of his research the author was mostly using works by Austrian 
scholars (Anton Mell, Franz Krones, and Hannes Naschenweng). From among 
the primary sources the so called Austrian Rhyme Chronicle by Ottokar aus der 
Gaal must be especially highlighted. Also the author was able to reach quite 
a few conclusions using the sources concerning the medieval duchy of Styria 
gathered and published in the previous century by Joseph von Zahn, Gerhard 
Pferschy and Heinrich Appelt. Finally the Czech collection of primary sources 
entitled Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae (published by Jin-
dřich Šebánek, Sáša Dušková and Vladimír Vašků) was also used quite a number 
of times.

Most of the holders of the offices in question (Styrian regional governor, 
judge and scribe) were of noble rank but some of them were also citizens of 
cities. A few of these individuals held more than one office at a time. There were 
also cases when someone held one position many a times with intermedi-
ate periods – depending on the current political situation. In his research the 
author came to conclude that among the office holders there were seven men 
from the area of what today is Slovenian Styria. No less than four of those were 
members of the noble family of Ptuj. Hartnid II and Hartnid III of Ptuj held – if 
only for a short time – the office of a regional governor. Henry held the office 
of a scribe and Frederick V of a judge. The total number of men holding the 
position of styrian regional governor was 27. The sum of all the styrian regional 
judges was 14; the same went for those with the title of regional scribes. Some 
of the men in question held more than one of the considered titles. The one 
most deserving of being highlighted is Conrad of Tulln (an der Donau). It is 
likely that Conrad, at least for a short time, held all three titles. 

The circumstances in which different officials carried out their duties varied 
enormously through time. The strongest among styrian governors was Bruno, 
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the bishop of Olomouc. On the other hand those appointed by the kings of 
Bohemia and Hungary between 1251 and 1254 almost certainly had no real 
power. Also those who held titles of marshall, steward, treasurer and cup-bear-
er had no permanent duties. Due to the constantly changing political situation 
when many dynasts fought for the ducal title (especially up to the end of 1260), 
no one in Styria was keeping a long-lasting and orderly court. In general, by 
far the most styrian regional office holders were nobles, important clergy and 
citizens from what today is Austrian Styria. 37% of the regional governors, 43% 
of the regional judges and as many as 50% of regional scribes came from there. 
Those from what is today Austrian Styria were followed by men form the duchy 
of Austria. They represented a bit less than 15% of governors, slightly more than 
21% of judges and the same percentage of scribes. Those from today’s Slove-
nian Styria were fewer in number – 7,5% of governors, 21,5% of judges and a 
little more than 14% of scribes. Researching all three titles we only find one 
single man from the Hungarian lands – this man being Ban Stephen with the 
title of governor. There was nobody at all from Carinthia. 
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Pravice in dolžnosti vojaka 
v prvi svetovni vojni

Darko Ščavničar
Dr. znanosti

Center vojaških šol, Slovenska vojska
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e-pošta: darko.scavnicar@mors.si

Izvleček:
Avtor v prispevku predstavi skrben pregled pomembnih trenutkov vzdržnosti 
avstro-ogrske monarhije, ki se je odražala v njeni vojski, moči in stabilnosti 
v času prve svetovne vojne. V omenjenem pregledu zajema vse od sprejetja 
nagodbe o preoblikovanju avstrijskega cesarstva v dvojno monarhijo leta 
1867 do vprašanja vojaške ureditve skupne avstro-ogrske vojske ter delovanja 
le-te. Avtor se v članku ne ukvarja s pregledom vojaškega dogajanja, ki je v 
zgodovinopisju že podrobno obdelano, ampak s formalno podobo slovenskega 
vojaka v avstro-ogrski vojski skozi analizo različnih vojaških dokumentov, 
pravil, navodil in to skozi prizmo vrednot kot okvirja za delovanje in vedenje 
posameznikov samostojno in v skupini. Tako se je v tej analizi osredotočil 
predvsem na to, kako in na kakšen način so bile zastopane posamezne vojaške 
vrednote, kot so čast, pogum, lojalnost, tovarištvo ter predanost v različnih 
vojaških pravilih oz. navodilih.

Ključne besede:
avstro-ogrska vojska, prva svetovna vojna, vojaško življenje, vojaška pravila, 
vojaške vrednote, slovenski vojaki, patriotizem, lojalnost

Studia Historica Slovenica 
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 18 (2018), št. 3, str. 661–686, 81 cit., 5 slik 
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški)
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Uvod

Francoska revolucija leta 1789 velja za enega največjih (če ne za največji) soci-
alno-družbenih preobratov, ki je za zmeraj in dokončno odpravil fevdalni sis-
tem vojaškega organiziranja. Tako je revolucija ustvarila veliko vojaško orga-
nizacijo nacionalnega značaja, na čelo katere je leta 1799 prišel Napoleon. V 
njegovi kratki vladavini se je v Franciji uvajalo splošno in obvezno služenje 
vojaškega roka, reorganizacija in taktika vojske ter način samega vojskovanja. 
Skratka, povsem se spremeni dotedanji način razumevanja vojaške organizi-
ranosti posamezne države. Seveda pa se vse evropske države v 19. stoletju v 
vojaškem smislu ne organizirajo oz. reorganizirajo na temeljih francoske revo-
lucije, ampak se še vedno oklepajo starega načina organiziranosti in vodenja 
vojske. Spremembam so še posebej nasprotovali višji častniški in generali iz 
aristokratskih krogov, kateri so v veliki večini zasedali vsa najvišja poveljujoča 
mesta v posameznih državah, npr. v Avstriji, Rusiji, Veliki Britaniji itd. Takšno 
konzervativno vztrajanje pri takratnih tradicionalnih metodah vojskovanja 
se je v bodočnosti izkazalo za zelo napačno in pogubno. Po zmagi evropskih 
zaveznikov nad Napoleonovo Francijo se v Evropi spet vzpostavi obdobje mira, 
ki temelji na podpisanem Dunajskem kongresu leta 18151. V prvi polovici 19. 
stoletja je t.i. kongresni sistem obvladoval evropsko diplomatsko sceno. Tako 
vodenje državne politike postane na nek način in v interesu države, ne naro-
da ali cesarske dinastije. Stalni politični spori in težnja, da se ohrani ravnotežje 
med velikimi silami Evrope je pripeljalo do različnih kombinacij meddržavnih 
združevanj, ki so bila usmerjena ena proti drugim.2 Zato še je vedno obstajala 
velika možnost vojaških konfliktov vendar ne pred diplomatsko in politično 

1 Dunajski kongres je bil zbor veleposlanikov glavnih evropskih političnih sil, ki je potekal na Dunaju 
od 1. novembra 1814 do 9. junija 1815, s predsedujočim avstrijskim državnikom Klemensom 
Wenzlom von Metternichom na čelu. Glavna cilja dunajskega kongresa sta bila zatreti revolucionar-
no vrenje in ukrotiti Francijo ter začrtati nove meje na političnem zemljevidu Evrope po vojaškem 
porazu Napoleonove Francije in njegovem izgonu na otok Elbo. Kljub prevladi konservativnih struj 
pa je končno besedilo kongresa vendar vključevalo tudi nekaj naprednih poudarkov. Zaradi vztra-
janja Britancev so tako v 118. členu zapisali nasprotovanje suženjstvu. Dodati velja še, da je kongres 
vendar bil uspešen in da je izbruh velikih vojn preprečil za nekaj desetletij, čeprav ni rešil največje sre-
dnjeevropske težave, neobstoja združene nemške države oziroma odprave razdrobljenosti nemškega 
naroda, ki je živel v več velikih in mnogo majhnih državah. Več o tem: Iztok Simoniti, Multilateralna 
diplomacija, Teorija in praksa 32 (1995), str. 18–20.

2 Primeri nekaterih meddržavnih povezav: Francija in Rusija sta bili od leta 1894 v dvozvezi. Zaradi 
krepitve vojaške moči Nemčije je Velika Britanija začela iskati zavezništvo v Franciji in Rusiji. Francija 
in Italija sta 1902 sklenili medsebojno podporo o zaščiti kolonialnih interesov, leta 1907 sta sklenili 
dogovor Velika Britanija in carska Rusija glede zaščite svojih interesov v Aziji. Leta 1882 je nastala 
zveza Nemčije, Avstro-Ogrske in Italije t.i. centralnih sil. Nasprotujoči skupini omenjenih držav je 
s povezavo Rusije, Francije in Velike Britanije nastala trozveza, imenovana antanta. Leta 1912 sta 
Francija in Velika Britanija sklenili dogovor o skupnem nastopu v primeru vojne. Več o tem: Dušan 
Nećak, "Svet v prvi svetovni vojni", Studia Historica Slovenica 9, št. 2‒3 (2009), str. 269–270.
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dejavnostjo. Od takrat (verjetno pa že od prej) velja, da vojna postane podalj-
šana roka politike, ali, kot je prvotno dejal Clausewitz, da "vojna ni nič drugega 
kot podaljšek političnih odnosov".3 Za to obdobje pred izbruhom prve svetov-
ne vojne lahko rečemo, da je veliko resnice v rimskem pregovoru: Si vis pacem, 
para bellum.4 Če hočeš mir, "pripravljaj" vojno.

Industrijski in tehnološki razvoj sta v veliki meri vplivala na preobrazbo 
in prilagoditev tako posameznih vojska kot njihove vojaške doktrine. Seve-
da pa vsepovsod omenjeni razvoj ni naletel na odobravanje. Prusija je zaradi 
preobrazbe svojega vojaškega sistema v 60-ih letih 19. stoletja postala vodilna 
evropska vojaška sila v nekaterih heterogenih absolutističnih državah z izra-
zitimi ostanki fevdalizma kot npr. v Avstriji, kjer so še vedno zagovarjali ustroj 
vojske v tradicionalnih okvirjih. Tako so bili v takšnih monarhističnih državah 
(Avstrija) na najvišjih in najbolj odgovornih vojaških dolžnostih le člani vladar-
ske dinastije in visokega plemstva brez ozira na njihovo (ne)sposobnost.5

Nastanek avstro-ogrske monarhije ter reorganizacija njene vojske

Po porazu Avstrijskega cesarstva proti Prusiji leta 1866 se je dokončno konča-
lo obdobje Habsburžanov kot nemških vladarjev. Upoštevajoč neugoden geo-
politični položaj Avstrije, se je bila le-ta prisiljena dogovoriti o svoji prihodnji 
ureditvi s Kraljevino Madžarsko. Sporazum med Avstrijo in Madžarsko oziro-
ma Avstro-ogrska nagodba o preoblikovanju avstrijskega cesarstva v dvojno 
monarhijo je bila podpisana leta 1867. Takratni habsburški zunanji minister, 
grof Friedrich Beust je bil prepričan, da cesarju položaj velike sile, kot je Habs-
burško cesarstvo zagotavlja le dualizem s priznanjem nemške in madžarske 
hegemon‒e nad Slovani. Tako je sporazum (nagodba) iz leta 1867 postal temelj-
ni zakon nove države avstro-ogrske monarh‒e ali (krajše) Avstro-Ogrske. Obe 
državi sta bila suvereni v domeni notranjih zadev in enaki na področju skupnih 
aktivnosti. Poleg skupnega vladarja, ki je bil hkrati "cesar Avstr‒e in apostolski 
kralj Madžarske". Država je imela skupnega finančnega, vojaškega in zunanje-
ga ministra. 6 Vsaka polovica države je imela svojo vlado, parlament, ki je sicer 
imel pomembno vlogo, vendar z ohranitvijo velike vloge monarha kot suvere-
na. Nagodba je zelo splošno določala, da ima cesar priznano pravico "enotne-

3 E. M. Erl, Tvorci moderne strategije, Vojna biblioteka – klasici (Beograd, 1952), str. 120 (naslov origi-
nala, Edward Mead Earle, Makers of Modern Strategy, Military Thought from Machiavelli to Hitler).

4 "Si vis pacem, para bellum!", Slovenski narod, 18. 12. 1897, št. 289, str. 1.
5 Petar Tomac, Ratovi i armije XIX. veka, Vojna biblioteka (Beograd, 1968), str. 98–99.
6 Arnold Suppan, "Je li Austro-Ugarska bila osuđena na propast?", Rad Hrvatske akademije znanosti i 

umjetnosti: Razred za društvene znanosti 525=51 (Zagreb, 2016), str. 69–70.
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ga vodenja, poveljevanja in notranje organizacije vse armade, torej tudi ogrske 
armade kot integralnega dela celotne armade". Ogrski vladi in parlamentu so 
bile pridržane pravice glede novačenja in določanja trajanja službe, kakor tudi 
do razmestitve in oskrbe enot.7

Kot rezultat nagodbe je bila leta 1867 sprejeta t. i. decembrska ustava. Spre-
jetih je bilo pet temeljnih državnih (ustavnih) zakonov in sicer: o državnem 
zastopstvu, o temeljnih pravicah državljanov, o ustanovitvi najvišjega držav-
nega sodišča, o sodni oblasti ter o izvajanju vladne in izvršilne oblasti. Tako je 
omenjena ustava opredeljevala vse najpomembnejše vidike ustavnega reda. 
Temeljni zakon o temeljnih pravicah državljanov je tako uzakonil pravico do 
političnega delovanja in združevanja.8 Od podpisa nagodbe naprej se je avstro-
-ogrska monarh‒a delila na dva dela: avstrijski del Monarhije (ali dežele Cislaj-
tanije – nemško Cisleithanien, kar pomeni dežela na tej strani Leithe: Češka, 
Bukovina, Koroška, Kranjska, Dalmacija, Galicija, Primorje (sestavljeno iz Gori-
ške, Trsta in Istre), Spodnja Avstrija, Moravska, Salzburška, Šlezija, Štajerska, 
Tirolska, Gornja Avstrija in Vorarlberg) in ogrski del Monarhije (ali dežele Tran-
slajtanije – nemško Transleithanien, iz latinske besede za onkraj reke Leithe: 
Kraljevina Ogrska, Transilvanija, Kraljevina Hrvaška, Slavonija in mesto Reka). 
Bosna in Hercegovina, ki jo je po Berlinskem kongresu leta 1878 okupirala in 
1908 priključila Avstro-Ogrska, ni spadala v Translajtanijo, pač pa sta jo Avstrija 
in Ogrska upravljali skupaj. O skupnih zadevah Avstro-Ogrske so poleg skupne 
krone in dvora imeli skupne zunanje zadeve (diplomacija), vojsko (vojaška 
delovna mesta) in skupna finančna sredstva (davki, carine, trgovsko delo). V 
zvezi s tem so bili imenovani tudi skupni ministri: minister za zunanje zadeve, 
minister za vojne in minister za finance. 9 

Vojaška organiziranost Avstro-Ogrske

Z avstro-ogrsko nagodbo iz leta 1867 je bila vojska reorganizirana v tako 
imenovano skupno vojsko monarhije in sicer na avstrijski in ogrski del in 
mornarico,10 na čelu katere je bilo C. in kr. državno vojno ministrstvo (K. u. k. 
Reichs-Kriegsministerium) ter v dve domobranski vojski ‒ Honvéd za ogrski del 

7 Rok Stergar, Slovenci in vojska, 1867–1914: slovenski odnos do vojaških vprašanj od uvedbe dualiz-
ma do začetka 1. svetovne vojne (Ljubljana, 2004), str. 13–14 (dalje: Stergar, Slovenci in vojska).

8 Janez Cvirn, Razvoj ustavnosti in parlamentarizma v habsburški monarhiji: dunajski državni zbor in 
Slovenci (1848–1918) (Ljubljana, 2006), str. 120–123.

9 Tado Oršoli, Vojno-teritorijalna podjela i reorganizacija austrougarske vojske 1867–1890 (Zadar, 
2004), str. 375 (dalje: Oršoli, Vojno-teritorijalna podjela).

10 Šibka vojna mornarica (nemško Kriegsmarine) je deležna reforme šele med letoma 1912 in 1913. Več 
o tem: Stergar, Slovenci in vojska, str. 14.
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države in Landwehr v avstrijskem delu države ‒, ki sta imeli posebni ministrstvi 
za deželno obrambo.11 

Skupna vojska se je po sestavi (formaciji) delila na mirnodobno (Friedens) 
in vojno formacijo (Kriegsformation). V skladu z vojaško organizacijo pa se 
je vojska delila na eni strani na vojaške rodove (Waffengattungen) z različni-
mi vojaškimi enotami (Heereskörper ali Truppengattungen), na drugi strani pa 
na vojaške ustanove (Heeresanstalten). V tem smislu vojaške ureditve dvojne 
monarhije v obdobju 1868/69, 1881‒1883 in leta 1889, so bile izvedene spre-
membe in dopolnila Zakona o vojaški službi ter popolna vojaška reorganiza-
cija, ki je bila v veliki meri veljavna v času obstoja monarhije, vse do njenega 
neuspeha 1918.12

Posebno organizacijsko obliko pa je predstavljala posebna pomožna – 
črna vojska ‒ Landstrum. Generalštab skupne vojske je bil pristojen predvsem 
za operativne priprave na vojno. Na čelu le-tega je bil feldmaršal Franz grof 
Conrad von Hotzendorf13in to med leti 1906 in 1911 ter nato ponovno med 
leti 1912 do 1918, v vmesnem obdobju pa feldmaršal Blasius Schemua (Žeuma, 
Žemva).14 Cesar oziroma kralj je svojo vlogo vrhovnega poveljnika uveljavljal 
preko vojaške pisarne (Militärkanzlei). Parlament za zvezno vojsko ter Avstrij-
ski in Ogrski pa za deželno obrambo, so v mirnem času odobravali finančna 
sredstva za vojsko in obrambo ter kontingente nabornikov.15 

Avstro-Ogrska je leta 1868 uvedla splošno vojaško obveznost.16 Veči-

11 Vojna enciklopedija, zv. 1 (Beograd 1958), str. 363 in 375.
12 Oršoli, Vojno-teritorijalna podjela , str. 376.
13 Franz Conrad von Hötzendorf se je rodil 11. novembra leta 1852 na Dunaju. Tako njegov oče kot 

dedek sta nosila uniformo vojaka, zato ni čudno, da se je tudi Franz odločil za enako kariero. Z odlični-
mi rezultati najprej na Terezijanski vojni akademiji in nato na višji Kriegschule je bil sprejet med člane 
generalštaba. Sledil je bliskovit vzpon po rangih. Pot ga je nesla po najrazličnejših koncih monarhije, 
med drugim v Bosno in Galicijo. Leta 1888 je postal predavatelj vojaških taktik na Kriegschule, kar ga 
je popolnoma prevzelo. Leta 1892 je na njegovo prošnjo premeščen in znova je služboval kot aktiven 
oficir, tokrat v Olomoucu. 1899 in 1903 je z rangom generalmajorja v Trstu poveljeval 'slovenski-
ma' pešpolkoma 87 in 97. Leta 1906 je po predlogi Franca Ferdinanda postal načelnik generalštaba. 
Kmalu je bil imenovan na drugi najvišji vojaški položaj v državi (takoj za cesarjem), s katerega pa je 
bil primoran leta 1911 odstopiti. Leta 1912 je bil zaradi izbruha balkanskih vojn ponovno imenovan 
za načelnika generalštaba. Več o tem: The Encyclopedia of World War I, Volume I: A–D, ur. Spencer C. 
Tucker, Priscilla Roberts (Santa Barbara, USA, 2005), str. 308‒309.

14 Blaž Žemva (1856–1920; tudi Blasius Schemua) se je rodil v družini istoimenskega častnika Blaža 
Žemve. Po končani vojaški akademiji je med letoma 1893–1897 predaval na višji vojaški šoli na 
Dunaju. Med letoma 1911 in 1912 je bil načelnik generalštaba avstro-ogrske vojske. Kot edini general 
slovenskega rodu je dosegel najvišji položaj v hierarhiji avstro-ogrske vojske. Leta 1914 je služil kot 
komandant II. korpusa v Galiciji. Leta 1915 je bil na lastno željo upokojen (Marjan F. Kranjc, "Blaž 
Žemva, pehotni general slovenskega rodu ‒ načelnik generalštaba avstro-Oogrske vojske 1911‒1912", 
v: Vojnozgodovinski zbornik 19, ur. Janez Švajncer (Logatec, 2005), str. 15‒21.

15 Damijan Guštin, "Vstop Avstro-Ogrske v vojno", v: Slovenska novejša zgodovina, 1. del (1848–1992), 
ur. Jasna Fischer et al. (Ljubljana, 2006), str. 125 (dalje: Guštin, "Vstop Avstro-Ogrske v vojno"). 

16 Stergar opozarja, da je le-ta določen odstotek prebivalstva zaobšla zaradi z zakonom določenega 
letnega kontingenta nabornikov (sprva 95.000 mož v skupni vojski, leta 1913 že 185.000) Več o tem: 

Slika 1
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na nabornikov je služila vojaško službo tri do štiri leta (mornarica) v cesarski 
vojaški službi, preostanek do dvanajst let pa bi služili v rezervi. Leta 1912 je bil 
vojaški rok v kopenski vojski skrajšan na dve leti. Preostali naborniki pa so bili 
razdeljeni med nadomestno rezervo (Ersatzreserve) in domobranstvo.17 Tako 
pripadniki nadomestne rezerve kot domobranstva so bili deležni bistveno 
krajšega izpopolnjevanja kot pripadniki skupne vojske. Najstarejši rezervisti so 
pripadli leta 1886 ustanovljeni črni vojski (Landsturm), ki pa niso bili deležni 
nikakršnega urjenja.18 Takšna struktura avstro-ogrskega vojaškega sistema se je 
z manjšimi spremembami obdržala praktično do izbruha vojne.19 

Vojaška organizacija je v miru predvidevala 800.000 vojakov, država pa 

Guštin, "Vstop Avstro-Ogrske v vojno", str. 126.
17 V državnem zakoniku za kraljevine in dežele z dne 5. julija 1912, je bilo določeno, da se tudi bogoslov-

ci med vsemi ostalimi naborniki vključijo v nadomestno rezervo. Več o tem: Miha Šimac, "Ljubljansko 
semenišče med veliko vojno", Bogoslovni vestnik 77, št. 1 (2017) str. 40–41.

18 Janez Švajncer, Svetovna vojna 1914–1918 (Maribor, 1988), str. 15 (dalje: Švajncer, Svetovna vojna).
19 Stergar, Slovenci in vojska, str. 21.

Prikaz strukture avstro-ogrskih oboroženih sil po reformi iz leta 1868 (Stergar, Slovenci in vojska, str. 15)
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je bila v vojaškem pogledu organizacijsko razdeljena na petnajst teritorialnih 
okrožij, imenovanih generalna poveljstva (tudi divizijska ali vojaška povelj-
stva, Generalkommando oziroma Truppendivisions- und Militärkommando), 
ki so hkrati bila tudi korpusna območja, ter eno posebno vojaško poveljstvo v 
Zadru, ki je bilo leta 1909 reorganizirano v XVI. korpus s sedežem v Dubrovni-
ku.20 Le-ta so bila razdeljena na 106 vojaških dopolnilnih okrajev, ki so ustrezali 
nabornim okolišem pehotnih polkov, trije pa so bili namenjeni popolnjevanju 
vojne mornarice.21 Vse slovensko nacionalno ozemlje oz. glavnina slovenskega 
etničnega prostora, razen translitvanskega Prekmurja, ki je pripadalo V. kor-
pusu s sedežem v Bratislavi, je po letu 1882 pripadlo notranjeavstrijskemu 3. 
korpusu s štabom v Gradcu.22

Naborniki so služili v polku svojega nabornega okraja, če je šlo za osnovne 
pešpolke. Specializirane enote (konjenica, topništvo, lovski bataljoni) so imele 
večje, a teritorialno ločene naborne okoliše. Prav zaradi teritorialnega nabor-
nega sistema so bile nekatere enote v veliki meri ali večinsko slovenske in so 
jih zaradi tega v javnosti označevali kot "slovenske polke". Takšni so bili: 17. 
ljubljanski, 87. celjski, 97. tržaški ter delno 7. celovški in 47. mariborski pehotni 
polk, 5. goriški dragonski polk, topniška diviziona v Ajdovščini in Vipavi, 7. in 
20. lovski bataljon, domobranska 26. in 27. strelska polka, s tem, da so zadnje-
ga zaradi obrambe Posočja leta 1906 preimenovali v 2. gorski strelski polk. So 
pa leta 1887 zaradi skrajšanja mobilizacijskega časa ter nacionalnopolitičnih 
razlogov sedeže nekaterih polkov razporedili zunaj nabornih območij. Tako je 
imela leta 1914 Avstro-Ogrska v kopenski vojski 106 polkov in 34 topniških 
polkov, v mornarici pa 414.000 vojakov in 20.000 častnikov.23

Vojaški načrt je bil zaradi več možnosti za vojno izdelan v več različicah. 
Predvideval je koncentracijo velikega dela oborožene sile v Galiciji in Bukovi-
ni (stopnja A: 28,5 pehotne divizije, 12 konjeniških divizij in 21 pohodnih in 
črnovojniških brigad). Za vojno na Balkanu proti Srbiji in Črni gori je bila pred-
videna minimalna skupina Balkan (Minimalgruppe Balkan), ki jo je sestavljalo 
osem pehotnih divizij in sedem črnovojniških brigad, za variantno uporabo pa 
so predvideli še sile stopnje B (12 pehotnih, ena konjeniška divizija in šest bri-

20 Prav tam.
21 Guštin, "Vstop Avstro-Ogrske v vojno", str. 125–126.
22 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. 168–169; Slovenska novejša 
zgodovina (Ljubljana 2005), str. 127; Metka Fujs, Prišo je glas: Prekmurci v vojni 1914–1918 (Murska 
Sobota, 2015), str. 11 (dalje: Fujs, Prišo je glas); Švajncer, Svetovna vojna, str. 9.

23 Tomaž Kladnik, "Posledice prve svetovne vojne na vojaško organiziranost na Slovenskem in spre-
membe, ki so jih nove razmere prinesle v vsakodnevno življenje ljudi", v: Prva svetovna vojna in 
Cerkev na Slovenskem, Acta Ecclesiastica Sloveniae 37 (Ljubljana, 2015), str. 28‒29 (dalje: Kladnik, 
"Posledice prve svetovne vojne").
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gad), ki bi jih skupaj z delom sil stopnje A uporabili proti Srbiji, če Rusija ne bi 
stopila v vojno, ob morebitni vojni z Rusijo pa bi jih 18. dan po začetku mobili-
zacije uporabili na vzhodnem bojišču.24

Večnacionalnost avstro-ogrske monarhije ter njena vojaška 
pripravljenost pred začetkom prve svetovne vojne25

Avstro-Ogrska je bila od nastanka monarhije naprej leta 1867, seveda tudi že 
prej, pravi konglomerat narodov. Slovenci so predstavljali najmanjši narod v 
monarhiji. Leta 1910 je bilo v celotni monarhiji približno 1.310.000 Slovencev, 
kar je predstavljalo le 2,5 % vse populacije. Prav tako so bili najbolj razdeljeni 
narod monarhije, vsaj kar se tiče dežel. Naseljeni so bili na Kranjskem, Štajer-
skem, Koroškem, Primorskem (ki je bilo sestavljeno iz Istre, Trsta, Goriške in 
Gradiške) ter v ogrskem delu v Prekmurju in Porabju. Prizadevanja slovenske 
elite nikdar niso šla v smer, ki bi zahtevala razbitje monarhije, vedno so bili zve-
sti cesarju, vizija prihodnosti monarhije pa je bil trializem26.27

V državi so že 25. julija 1914 pričeli z delno, 31. julija pa s splošno mobiliza-
cijo, ki je zajela obveznike med 21. in 42. letom starosti. Skupaj je bilo vpoklica-
nih 2.846.000 vojakov, od katerih je dotlej le četrtina služila vojaški rok. S slo-
venskega ozemlja je bilo vpoklicanih med 30. in 35.000 vojaških obveznikov, ki 
so se morali zbrati na sedežih dopolnilnih enot polkov. Prav tako je bilo vpokli-
canih 54.000 rezervnih častnikov, tako da se je armada povečala na načrtova-
nih 3.350.000 mož, od tega jih je bilo pod orožjem nekaj več kot dva milijona. 
V začetku leta 1916 je armada štela 70.000 častnikov (kar 76 % aktivnih častni-
kov in 57 % rezervnih častnikov je bilo Avstrijcev) in 2.500.000 podčastnikov in 
vojakov. Do konca vojne je v njej služilo skupaj skoraj 8.000.000 vojakov, med 
njimi okoli 160.000 Slovencev, kar je 2 % celotnega števila vojakov v avstro-ogr-
skih oboroženih silah med prvo svetovno vojno.28

Tretji korpus je bil razporejen na vojskovališče z Rusijo. Sestavljale so ga tri 
divizije, vsaka s tremi brigadami, tako je bilo v njem skupaj približno od 30.000 

24 Prav tam.
25 Po mnenju Košarja velja prva svetovna vojna za zadnjo častno vojno, ki tudi v civilni sferi vojaka pred-

stavi kot junaka, kot častnega in krepostnega moža. Smrt na bojišču, v jarku pa je veljala kot mučeni-
ška in junaška ter zavidljiva. Več o tem: Alojz Košar in Tomaž Košar, "V pismih iz prve svetovne vojne", 
Borec 44, št. 1–2 (1992), str. 47–78.

26 "Za trializem", Straža, 24. 7. 1914, št. 43, str. 3.
27 Dušan Nećak in Božo Repe, Prelom 1914‒1918: svet in Slovenci v 1. svetovni vojni (Ljubljana, 2005), 

str. 25 (dalje: Nećak, Repe, Prelom 1914‒1918); Gregor Jenuš, "Slovenci in velika vojna (1914–1918). 
Slovenska razdvojenost med zvestobo cesarju in željo po narodni avtonomiji", Studia Historica 
Slovenica 15, št. 2 (2015), str. 302–320.

28 Marko Simić, Po sledeh soške fronte (Ljubljana, 1996), str. 45.
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do 50. slovenskih mož, tako, da so sestavljali skoraj 60 % moštva III. korpusa. 
Večina enot III. korpusa je bilo poslanih na rusko fronto, razen enega bataljo-
na celjskega 87. polka, ki je bil že pred vojno stacioniran v Skadru.29 Korpus je 
odpotoval 12. avgusta 1914 z železniškimi transporti skozi Madžarsko v Gali-
cijo, kjer se je korpus zbral 20. avgusta 1914. Enote so takoj napotili na bojišče, 
saj se je 23. avgusta začela splošna ofenziva z namenom osvojiti rusko ozemlje 
na Poljskem. Ob hkratnem napadu ruske vojske, se je na 300 km širokem boji-
šču med Vislo in Dnjestrom vnela velika bitka. Slovenske enote pa so imele 
že v prvem velikem spopadu z nasprotnikom pri Majdanu Gologorskemu 26. 
avgusta velike izgube: 17. pešpolk je izgubil polovico moštva, več kot 2000, 87. 
pehotni polk je imel 350 mrtvih in 1050 ranjenih, 47. pehotni polk je izgubil 
1287 mož, od tega jih je padlo 168.30 

Narodna sestava celotne monarhije je bila dokaj pestra in zelo podobna 
je bila tudi sestava celotne avstro-ogrske vojske, ki je imela le 48 % Avstrijcev 
in Madžarov, 52 % pa pripadnikov ostalih, večinoma slovanskih narodov, ki pa 
niso vsi gojili enakih simpatij do monarhije in so ji bili nekateri odkrito nena-
klonjeni. 

Po podatkih poročila italijanske vojske z dne 12. avgusta 1917 je bila sesta-
va avstro-ogrske armade na soški fronti naslednja:

• Slovanski narodi 44 %,
• Madžari 18 %,
• Nemci 28 %,
• Romuni 8 %,
• Italijani 2 %.

Iz tega sledi, da je bilo razmerje na 100 vojakov približno tako, in sicer: 25 
Nemcev/Avstrijcev, 23 Madžarov, 13 Čehov, 9 Hrvatov, Srbov in Muslimanov, 8 
Poljakov, 8 Ukrajincev, 7 Romunov, 4 Slovaki, 2 Slovenca in 1 Italijan. Poroči-
lo med drugim tudi navaja, da so bili v topništvu najštevilčnejše zastopani pri-
padniki nemške in madžarske narodnosti, kar je pomenilo, da so bili v pehoti 
pripadniki slovanskih narodnosti zastopani kar 67 odstotno.31 Slovenci so bili 
prisotni tudi v častniških vrstah, a v veliko manjšem obsegu kot vojaki. Na 1.000 
aktivnih častnikov je bilo 5 aktivnih in 8 rezervnih častnikov slovenske naro-
dnosti.32 Vsekakor so takšne narodnostno mešane vojaške enote zniževale že 

29 Nećak, Repe, Prelom 1914‒1918, str. 128; Janez Švajncer, Vojna in vojaška zgodovina Slovencev 
(Ljubljana, 1990), str. 108.

30 Kladnik, Posledice prve svetovne vojne, str. 128.
31 Nataša Nemec, Zbornik mednarodnega znanstvenega simpozija od 80-letnici bitke pri Kobaridu 

(Kobarid, 1998), str. 25.
32 Petra Svoljšak, "Poizkus ocene vojaških in civilnih izgub (žrtev) med 1. svetovno vojno", ur. Stane 

Granda in Barbara Šatej, v: Množične smrti na Slovenskem, zbornik referatov (Ljubljana, 1999), str. 227.
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tako nizko moralo. Problem znotraj armade so predstavljale tudi mednacio-
nalne zamere, kjer so bili v prednosti Avstrijci in Madžari, ki so bili tudi najbolj 
motivirani. Izurjenost vojske je bila slaba, samoiniciativnost in inovativnost 
pri vojakih so zatirali častniki s poudarjanjem slepe ubogljivosti in discipline. 
Zaradi tega vojaki niso imeli zaupanja v svoje nadrejene, ti pa so to poskušali 
doseči s strogimi in pogosto nesmiselnimi kaznimi, ki so bile večinoma telesne. 
Častniki so bili slabo podkovani, rezervisti so se slabo ali pa sploh ne udeleže-
vali vojaških vaj, ki so bile navadno zrežirane. Le gorske enote avstro-ogrske 
armade so bile za boj zelo dobro usposobljene, imele so več dodatne opreme, ki 
je bila potrebna za bojevanje v gorskem svetu (cepini, okovani planinski čevlji, 
dodatne odeje, krajše in lažje puške). Omenjene enote so bile deležne tudi več 
urjenja. Častniki v omenjenih enotah so bili strokovno dobro podkovani, ven-
dar so se morali posvečati težavam znotraj enot, namesto, da bi svoje znanje 
in energijo usmerili v usposabljanje enot. Prav tako je bila problematična tudi 
oborožitev, saj avstro-ogrska vojska zaradi omejenega proračuna ni izkoristila 
velikega potenciala Škodinih tovarn na Češkem.33 

Posledice atentata na prestolonaslednika Franca Ferdinanda in njegove 
soproge Sofije dne 28. junija 1914 so bile katastrofalne. Že v naslednjih dneh in 
tednih so časopisni listi prinašali vse bolj zaskrbljujoče vesti in mnogi so slutili, 
da to pomeni, da je vojni spopad neizogiben. Če ne prej, je to postalo kristalno 
jasno ob objavi ultimata, ki ga je Avstro-Ogrska posredovala Kraljevini Srbiji. 

33 Bogdan Sajovic, Polom velike strategije (Ljubljana, 2004), str. 44.

Slika 2

Prostovoljci 18. pohodnega bataljona 17. c. in kr. pehotnega polka v Judenburgu, januarja 1916 
(Dolenjski muzej Novo mesto)
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tako nizko moralo. Problem znotraj armade so predstavljale tudi mednacio-
nalne zamere, kjer so bili v prednosti Avstrijci in Madžari, ki so bili tudi najbolj 
motivirani. Izurjenost vojske je bila slaba, samoiniciativnost in inovativnost 
pri vojakih so zatirali častniki s poudarjanjem slepe ubogljivosti in discipline. 
Zaradi tega vojaki niso imeli zaupanja v svoje nadrejene, ti pa so to poskušali 
doseči s strogimi in pogosto nesmiselnimi kaznimi, ki so bile večinoma telesne. 
Častniki so bili slabo podkovani, rezervisti so se slabo ali pa sploh ne udeleže-
vali vojaških vaj, ki so bile navadno zrežirane. Le gorske enote avstro-ogrske 
armade so bile za boj zelo dobro usposobljene, imele so več dodatne opreme, ki 
je bila potrebna za bojevanje v gorskem svetu (cepini, okovani planinski čevlji, 
dodatne odeje, krajše in lažje puške). Omenjene enote so bile deležne tudi več 
urjenja. Častniki v omenjenih enotah so bili strokovno dobro podkovani, ven-
dar so se morali posvečati težavam znotraj enot, namesto, da bi svoje znanje 
in energijo usmerili v usposabljanje enot. Prav tako je bila problematična tudi 
oborožitev, saj avstro-ogrska vojska zaradi omejenega proračuna ni izkoristila 
velikega potenciala Škodinih tovarn na Češkem.33 

Posledice atentata na prestolonaslednika Franca Ferdinanda in njegove 
soproge Sofije dne 28. junija 1914 so bile katastrofalne. Že v naslednjih dneh in 
tednih so časopisni listi prinašali vse bolj zaskrbljujoče vesti in mnogi so slutili, 
da to pomeni, da je vojni spopad neizogiben. Če ne prej, je to postalo kristalno 
jasno ob objavi ultimata, ki ga je Avstro-Ogrska posredovala Kraljevini Srbiji. 

33 Bogdan Sajovic, Polom velike strategije (Ljubljana, 2004), str. 44.

Slika 2

Kot je pisalo v Slovenskem narodu 25. junija 1914, da bi za Srbijo sprejetje ulti-
mata pomenilo veliko ponižanje, kot tudi izgubo suverenosti.34 Na takšne zah-
teve ultimata seveda ni bilo mogoče pozitivno odgovoriti. Zato je bila vojna 
v resnici tako rekoč pred vrati. Srbski odgovor ni zadovoljil Avstro-Ogrske, ki 
je že 26. julija 1914 razglasila delno mobilizacijo, 28. julija 1914 pa je dvojna 
monarhija napovedala vojno Srbiji.35 

Mojim Narodom!36 S temi besedami je Franc Jožef I., avstrijski cesar in ogr-
ski kralj, dne 28. julija 1914 iz Bad Ischla nagovoril svoj narod v lastnoročno 
napisanem manifestu, s katerim je napovedal vojno Srbiji. V pismu našteje in 
obrazloži razloge ter poskuse monarhije in vlade za mirno rešitev spora, ki je 
nenazadnje pripeljal do odločitve za razglasitev vojne napovedi. Utemeljeval 
jo je z besedami

V tej resni uri se popolnoma zavedam vse dalekosežnosti svojega sklepa, svoje 
odgovornosti pred Vsemogočnim. Vse sem preskusil in presodil.. Z mirno vestjo 
nastopam pot, ki mi jo kaže moja dolžnost." Manifest zaključi z besedami: "Zau-
pam na hrabro avstro-ogrsko armado, ki je polna požrtvovalne navdušenosti. 
Zaupam tudi na Vsemogočnega, da bo podelil mojemu orožju zmago."37

Vojna je začela narekovati utrip vsakdanjega življenja ljudi. Začetna navdu-
šenost nad vojno je preveval domovinski duh, skrb za cesarja in državo. Tako je 
dan pred uradno vojno napovedjo Srbiji v časopisu Slovenski narod bilo zapisa-
no, da bo morda avstrijsko cesarstvo primorano zaradi nastalih razmer poseči 
po orožju. Prav tako je samo po sebi umevno, da morajo v takem položaju izgi-
niti vsa politična nasprotja in da stoji vse prebivalstvo krepko in enodušno na 
strani domovine, v stari že neštetokrat dokazani zvestobi do cesarja in do drža-
ve. V nadaljevanju članka je še zapisano, da naj se zdaj zgodi kar hoče, bomo 
tudi Slovenci z vsemi drugimi narodi vred z navdušenjem izpolnjevali vse svoje 
patriotične dolžnosti.38 Skovanka "Vse za vero, dom in cesarja"39, ki so jo kot 
prvo uporabili v katoliškem taboru, postane vseslovenski motiv in smisel vojne. 

34 "Ure potekajo...", Slovenski narod, 25. 7. 1914, št. 169, str. 1.
35 Miha Šimac, "Izbruh vojne vihre leta 1914 in vojaška duhovščina", v: Prva svetovna vojna in Cerkev na 

Slovenskem, Acta Ecclesiastica Sloveniae 37 (Ljubljana, 2015), str. 88–89 (dalje: Šimac, "Izbruh vojne 
vihre leta 1914 in vojaška duhovščina").

36 Manifest seveda ni bil objavljen samo v slovenskem jeziku ampak tudi v drugih jezikih in sicer: An 
Maine Völker!, Ai Miei Popoli!, Mojim Narodom!, Mojim Narodima!.

37 " Mojim Narodom!", Straža, 31. 7. 1914, št. 45, str. 1; Jurij Perovšek, "Slovenci in habsburški vladar v 
vojnih letih 1914–1918, Studia Historica Slovenica 15, št. 2 (2015), str. 281–300.

38 "Vojska ali mir?", Slovenski narod, 27. 7. 1914, št. 171, str. 1; Gregor Antoličič, "'Bog obrani, Bog obvari 
Nam Cesarja, Avstrijo'. Izbruh prve svetovne vojne v habsburški monarhiji", Studia Historica Slovenica 
15, št. 2 (2015), str. 259–280.

39 "Vse za vero, dom in cesarja", Novice, 3. 8. 1870, št. 31, str. 2–3.
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Propagandni stroj, ki ga je poganjala avstro-ogrska država, tako njeni vojaški 
kot tudi upravni organi ter dnevno časopisje so v veliki meri pripomogli, da 
je bila mobilizacija, vojna napoved oz. vojna slavnostno sprejeta. V glavnem je 
v začetku vojne gospodovalo veselje in zadoščenje, da bo končno povrnjeno 
morilcem prestolonaslednika Franca Ferdinanda in njegove soproge Sofije. 
Kljub navdušenju pa se je vseeno upalo, da bo vojna končana do božiča 1914, a 
je z vstopom carske Rusije postalo jasno, da bo vojna dolgotrajna in da bo pre-
stopila meje Balkana.40 Vojaške oblasti so v prvih tednih vojne bile še posebej 
pozorne na lojalnost in patriotizem. Še posebej pozorno so spremljali in oce-
njevali tiste, ki so hoteli ali pa so že stopili v aktivno vojaško službo.41 

Slovenci se tudi takrat niso izneverili cesarjevemu klicu. Kakor pravi Jalu-
šičeva, vojak, ki nosi "cesarsko suknjo", pripada cesarju in se bojuje za cesarja.42 

40 Mateja Čoh Kladnik, "Ozadje sodnega procesa proti Ivanu Jeriču in Jožefu Vojkoviču oktobra 1946", 
Bogoslovni vestnik 76, št. 2 (2016), str. 408; Renato Podberšič ml., "Cerkev na Goriškem in začetek prve 
svetovne vojne", Na fronti, časopis za vojaško zgodovino 9 (2014), str. 23; Pavlina Bobič, Vojna in vera: 
Katoliška Cerkev na Slovenskem 1914–1918 (Celje, 2014), str. 261; Matjaž Ambrožič, "Vpliv prve sve-
tovne vojne na ljudi, delovanje Cerkve in politično dogajanje v ljubljanski škofiji", v: Prva svetovna 
vojna in Cerkev na Slovenskem, Acta Ecclesiastica Sloveniae 37 (Ljubljana, 2015), str. 167–168.

41 Šimac, "Izbruh vojne vihre leta 1914 in vojaška duhovščina", str. 107.
42 Vlasta Jalušič, "Vojaki in njihova armada", Borec 47, št. 542–543 (1995), str. 649 (dalje: Jalušič, "Vojaki 

Vojaki so prepričani, da bodo "kmalu" doma... (Zasebni arhiv Jožeta Berleca)
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Možje in fantje so se brez ugovora vesti odzvali vpoklicu in se podali v boj z "lju-
tim" skupnim sovražnikom. Med prvimi so odkorakali mladeniči, ki jih je bila 
vojna doletela med služenjem obveznega vojaškega roka, za njimi so odhajali 
možje in fantje zrelih let, potem mlajši in starejši in še mlajši in še starejši.43 Seve-
da je takšno navdušenje nad vojno režim spodbujal in to tako, da je med vojaki 
dovoljeval omejeno uporabo nacionalnih simbolov, npr. razvijanje zastav ob 
mobilizaciji. Časniki so širili propagando, ki je poudarjala ne samo to, da bo 
"slovenski vojak storil svojo dolžnost", ampak celo prepričanje, da se bo z nav-
dušenjem boril za monarhijo.44 

Monopol državne propagande (uporabljeni so bili vsi takratni mediji ‒ tiska-
ni, radijski in filmski) je s takšnimi ukrepi vsekakor uspel vsaj v začetku vojne 
ohraniti pozitivni naboj do t. i. "državljanske zavesti" seveda preko cesarjeve-
ga lika kot tudi obdržati oz. ohraniti vojaški šarm vojaškega stanu. Ta vojaški 
stan, ki je "preslavna obrt", je telesu dajala "gibčnost, hitrost in krepost", duhu pa 
večjo "obzornost in promiselnost."45 Tako je vojska predstavljala glavno oporo 
monarhu in pomembno sredstvo za krepitev vseavstrijskega nadnarodnega 
dinastičnega patriotizma. Vendar tega monarhičnega patriotizma v državi, kjer 
so se bohotili nacionalizmi, ni bilo vedno lahko doseči. Zato lahko rečemo, da 
so gradili demokratičnost preko vojske. Kljub temu da se je nenehno ponavlja-
lo geslo "za boga, cesarja in domovino", oz. v slovenskih deželah "vse za vero, 
dom, cesarja", mnogi v avstro-ogrskih vojski niso vedeli, kaj ta domovina je.46

Vojaška organizacija je in je bila vedno specifična organizacija, za katero 
veljajo natančno določena pravila ravnanja, vedenja in delovanja. Vstop v voja-
ško organizacijo in delovanje v njej opredeljujejo kriteriji, določila ter pravila, ki 
jih v skoraj v celoti postavlja vojaška profesija sama. Lahko rečemo, da je vojaška 
organizacija sestavljena iz štirih elementov in sicer discipline, profesionalnega 
etosa, pravil obnašanja ter kohezivnosti in občutka pripadnosti. Se pravi, ko 
govorimo o vojski, to pomeni, da so vojaške parade, komemoracije, službena 
in neslužbena pravila obnašanja, uniforme, insignije, simboli, službena glasila, 
dokumenti in podobno v raziskovalnem pomenu enaka deklariranim vredno-
stnim strukturam članov oboroženih sil. Analiza vojaških pravil, navodil ali, na 
primer, besedila prisege nam lahko da vpogled v določen vidik vojaške kulture. 

Če želimo izvedeti, kakšna je bila formalna podoba slovenskega vojaka v 
avstro-ogrski vojski, je potrebno analizirati različne vojaške dokumente, pravi-

in njihova armada").
43 Martin Prašnički, Vojni luzerji 1914–1918, Spominsko-dokumentarna zgodba o slovenskih vojakih 

87. pešpolka - IR.87 (Zgornja Polskava, 2014), str. 9–10.
44 "Velesrbsko hudodelstvo", Slovenec, 26. 7. 1914, št. 167, str. 1.
45 Stergar, Slovenci in vojska, str. 31.
46 Jalušič, "Vojaki in njihova armada", str. 650, 653.
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la, navodila skozi prizmo vrednot kot okvirja za delovanje in vedenje posame-
znikov samostojno in v skupini. V tej analizi se bomo osredotočili na to, kako 
in na kakšen način so bile zastopane posamezne vojaške vrednote kot so čast, 
pogum, lojalnost, tovarištvo ter predanost.

Še pred nastankom avstro-ogrske monarhije torej še v Avstrijskem cesar-
stvu je znano samo eno knjižno besedilo, ki obravnava vojaška pravila in sicer 
Vojskini sklepi za cesarsko kralevo armado47 iz leta 1807. Vojaška knjižica v 40 
sklepih našteva vojaška kazniva dejanja in kazni zanje. Natisnili so jo v Ljubljani 
in v slovenskem jeziku. Največji pomen omenjene vojaške knjižice se ne skriva 
v posameznih sklepih, ampak v preambuli oz. v uvodnem delu, kjer je zapisa-
na "sveta prisega". Ker se besedilo prisege ni bistveno spremenilo v naslednjih 
stotih letih, jo bomo analizirali v naslednjem vojaškem pravilniku z naslovom 
Službeni regiment ali Službeni pravilnik za cesarsko in kraljevo vojsko, (v nada-
ljevanju Službeni pravilnik), ki sta ga leta 1875 in 1876 poslovenila Andrej 
Komel in Ignacij Robus. Omenjeni pravilnik obravnava tako status kot tudi vsa 
področja vojakovega življenja v avstro-ogrski vojski, tako v vojnem kot v mir-
nem času. Tako je v uvodu pravilnika zapisana prisega s kratko obrazložitvijo, 
da naj vojaki dajo prisego bogu in cesarju. Prisega je bila torej dana izključno 
vladarju avstro-ogrske monarhije, ne ustavi oz. ustavnemu zakonu in tudi ne 
nobeni drugi državni inštituciji, kljub temu da sta imeli obe državni polovi-
ci svoja parlamenta in vladi. Tako so vojaki cesarju kot "namestniku božjega 
v posvetnih stvareh" prisegli, da bodo sledili njegovim poveljem odločitvam, 
jih častili ter se bodo moško bojevali ter varovali cesarja kjerkoli in kadar koli. 
Pokorščina in spoštovanje do vladarja sta torej veljala za temelj sprejemanja 
družbenega reda.48

Kaj pomeni biti vojak v cesarjevi armadi je zelo pomenljivo zapisal Andrej 
Zlobec, borec soške in tirolske fronte: "Biti vojak je vendar tako enostavno. 
Dobiš ukaz in ga izvršiš. Od tebe zahtevajo le, da takrat, ko odložiš civilno oble-

47 Leopold Eger "c. kr. deželni in stanovski natiskavic", Vojskini sklepi sa zesarsko kralevo armado 
(Ljubljana, 1807).

48 Vsebina prisege: "Prisegujemo Bogu Vsegamogočnemu z očitno prisego, da bodemo Njegovemu 
Apostolskemu Veličanstvu, našemu presvitlemu vladarju in gospodu Frančišku Jožefu Pervemu, po 
božji milosti cesarju avstrijskemu, kralju češkemu i.t.d. in apostolskemu kralju Ogerskemu, zvesti in 
pokorni, da bodemo tudi presvitlega cesarja, generale in sploh vse višje poslušali, jih častili in branili, 
njih zapovedim in poveljem v vsakteri službi pokorščino skazovali, da bodemo zoper vsacega sovra-
žnika, kteregakoli in kjerkoli Njegovega cesarskega Veličanstva volja ukaže, na vodi in na suhem, po 
dnevi in po noči, v bojih, naskokih, spopadih in v vsakršnem početju, z jedno besedo, povsod, vsak čas 
in o vsaki priliki junaško in možato bojevali, da ne bodemo svojih čet, svojih bander, zastav in topov 
nikakor in nikdar zapustili, da se ne bodemo nikoli udajali ni v najmanjšo sporazumljenje s sovražni-
kom, ampak da se bodemo vsegdar vedli tako, kakor vojni zakoni govore, in kakor se spodobi pravim 
vojščakom, ter da hočemo na ta način častno živeti in umreti. Tako nam Bog pomagaj. Amen!". Več 
o tem: Andrej Komel, Ignacij Robus, Službeni regiment ali Službeni pravilnik za cesarsko in kraljevo 
vojsko (Celovec, 1875), str. 1 (dalje: Komel, Službeni pravilnik).
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ko, odložiš tudi vse zamotanosti civilnega življenja. V vojski je vse enostavno…
…"49 Ta zapis odkriva mnogo več kot se zdi na prvi pogled. Potrebno je vedeti, 
da vojaki v avstro-ogrski vojski niso bili izobraženi, veliko število jih je bilo celo 
nepismenih. Pravo takšnim vojakom je pomenila lojalnost do vladarja in voja-
ško junaštvo (kljub temu da je bilo med njimi tudi dosti tistih, ki so v vojno niso 
šli z navdušenjem, vendar tega niso pokazali) več kot pa realna politična situ-
acija. Stroga disciplina je bila zagotovo ena ključnih spodbud. V začetku vojne 
je bil, sem prepričan, razlog poslušnosti že zadosten razlog za visoko zvestobo 
in lojalnost do cesarja, ki pa se je z leti vojne spreminjala. Preprosto so se vojaki 
začeli bolj posvečati samemu pomenu vojne in jo gledali skozi prizmo intere-
sov in ne časti. To je posledica šoka, ki je bila povzročena s sodobno vojno teh-
nologijo, pa tudi z dolgotrajno grozljivo vojno, ki so jo občutile tudi zmagovite 
vojske. 

Prvi del Službenega pravilnika je skupaj s prisego razdeljen na 15 pogla-
vij (oddelkov), ki v celoti opredeljujejo dolžnosti pripadnikov avstro-ogrske 
vojske pri opravljanju vojaške službe v mirnem času. Tako so v posameznih 
poglavjih zajete temeljne dolžnosti ravnanja in obnašanja med opravljanjem 
vojaške službe, odnosi nadrejenih in podrejenih vojaških oseb, pozdravljanje, 
naslavljanje in predstavljanje, organizacija poveljevanja, ugovori, prošnje in 
pritožbe, izvrševanje ukazov, nastanitev in red v vojašnicah, dolžnosti in delo 
pri opravljanju notranje službe, vojaška oprava in obleka, izkazovanje časti, 
slavnosti, žalovanja in bogoslužje, vzdrževanje javnega reda in miru, uporaba 
orožja, stražarska služba, kazenske določbe, vojaško pravosodje ter vojni členi. 
Drugi del Službenega pravilnika je bolj taktični priročnik, ki opredeljuje pred-
vsem načine bojevanja, opredeljuje premike enot, taborjenja, nastanitve ter 
razmerja med posameznimi enotami na terenu, občevanje s sovražnikom, boj 
ter odlikovanja.50 

V začetku prvega poglavja omenjenega pravilnika je bil opredeljen vojaški 
stan kot tisti, "ki se je zmožen bojevati, postavno določeni čas posvetiti, ima 
visoki poklic, varnost in veljavo monarhije varovati in braniti". Torej je vojaški 
stan po eni strani avstro-ogrski monarhiji dajal veljavo, po drugi strani pa je 
predstavljal grožnjo potencialnemu sovražniku. Kvaliteta vojaškega stanu je 
bila tako odvisna od vojakovih lastnosti, kot so ljubezen do vladarja in domo-
vine, pokornost, zvestoba, čast, poštenost, hrabrost, stanovitnost ter zatajeva-
nje samega sebe. Pravila torej urejajo celotno področje vojaškega obnašanja, 
osebnega izgleda in življenja ter dela vojaka. Glavna naloga oz. dolžnost vsake-
ga vojaka je torej bila obramba monarhije za vsako ceno, tudi za ceno svojega 

49 Več o tem: Andrej Zlobec , V bojih za severno in južno mejo (Begunje na Gorenjskem, 2009).
50 Komel, Službeni pravilnik, str. 2.
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življenja.51 
Ob tej nalogi pa je imela vojska tudi nalogo vzdrževanja javnega redu in 

varnosti. Vojska je bila namenjena, da v primeru "ako žuga kak punt ali upor", 
podpirajo javno oblast pri preprečevanju le teh. Ukrepi delovanja tako imeno-
vanih "asistenčnih oddelkov" so bili zelo jasno določeni, še posebej ukrepi o 
uporabi orožja. Zaradi zelo heterogene sestave avstro-ogrske vojske je v Služ-
benem pravilniku še posebej poudarjena ena od vojakovih moralno, značajskih 
pozitivnih lastnosti in sicer bogaboječnost, ki je "podlaga nravnega življenja in 
spodbuda človeka, da svoje dolžnosti zvesto spolnjuje". Tako so prepovedne 
vse oblike verskega zasmehovanja, istočasno pa ima vsak vojak pravico opra-
vljanja verskih dolžnosti seveda v primernem času in v kolikor dopušča služ-
ba. O moralni drži vojaka je zapisano, da je za vojaško službo imenitna. To so 
pravzaprav pravila lepega obnašanja v smislu odkritosrčnosti, poštenosti, zve-
stobe, izogibanje pijančevanju, prepovedanim igram ter slabi družbi. V pravila 
obnašanja spada tudi pravica do nošenja osebnega orožja tudi zunaj službenih 
dolžnosti. Politično delovanje je bilo prepovedano na vseh ravneh.52 

Poveljevanju in izvrševanju ukazov je bil dan velik poudarek, da se " obvaru-
je vojaški red, da se ohranja vojaška moč na trdnih tleh". Organizacija povelje-
vanja v avstro-ogrski vojski je bila urejena po načelu enostarešinstva in subordi-
nacije. Vsaka vojaška oseba je morala ves čas vedeti, komu je podrejena in kako 
so razmejene pristojnosti. Za vojake oz. podrejene je veljala poslušnost do nad-
rejenih. Ukazi nadrejenih so morali biti jasni in razumljivi in, če je le bilo mogo-
če, tudi pisni. Ukazi so se morali izvrševati brez ugovarjanja. Prav tako je bilo 
podrejenim nadrejene prepovedano ocenjevati oz. jih celo zasmehovati. Glede 
odnosa nadrejenih do podrejenih pa je zapisano le v obliki nasveta, da naj bodo 
pri obravnavi podrejenih razumni in pravični.53 Kazenske sankcije so se morale 
izvajati brez ugovarjanja. Za življenje in delo v vojašnicah je skrbelo poveljstvo, 
ki je tudi stanovalo v njej. Poveljnik vojašnice je določal hišni red vojašnice, 
ki je opredeljeval vse od označevanja prostorov v vojašnici, ki so morali biti 
označeni s številko prostora in navedbo namembnosti, do prepovedi kajenja v 
posameznih prostorih in zgradbah znotraj vojašnice, ukrepe ob požaru, ureje-
nost zunanjih površin vojašnice, vstopa oseb v vojašnico, urejenost spalnic ter 
natančna navodila shranjevanja orožja, shranjevanje osebne opreme ter čišče-
nje le-te. Nič ni bilo samoumevno in naključno urejeno. Vsak kvadratni meter 
vojašničnih prostorov je bil natančno izkoriščen in urejen. Dnevna opravila 
vojakov so bila predpisana z dnevnim redom, ki ga je izdal poveljnik vsakega 
polka. Vsebina dnevnega reda je morala opredeliti delovni čas, ki je v poletnem 

51 Prav tam, str. 3.
52 Prav tam, str. 13, 123, 124.
53 Prav tam, str. 18–21.
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času lahko trajal 8 ur, v zimskem pa 6 ur. Prav tako se je opredelila hrana, hra-
njenje in čiščenje konj, stražarska služba ter vrsta dnevnih povelij. Juternica ali 
budnica je bila znamenje za vojake, da naj vstanejo in se pripravijo k dnevnemu 
opravilu. Večernica je bila za vojake znamenje, da se morajo vrniti v vojašnice. 
Prav tako kot juternica je tudi večernica bobnala ali trobila, in sicer navadno ob 
9ih zvečer. Ob večernici so se morali vsi vojaki, in desetniki (korporali) vrniti 
v svoj kraj v taboru ali vojašnico, razen tisti, ki jim je bilo dovoljeno ostati dlje. 
Podčastniki in častniki so se lahko vrnili dve uri pozneje. Z dovolilnico je bilo 
mogoče izostati še dlje časa. Ob posebnem znaku ‒ ponavljajoči večernici ‒ pa so 
se morali v vojašnico vrniti vsi pripadniki ne glede na to, ali imajo dovolilnice 
ali ne. Kako je potekal vojakov dan v vojašnici, je mogoče razbrati iz opisanih 
dolžnosti dnevnega desetnika. Omenjeni se je moral po budnici odpraviti v 
"stanišča kompanije" oz. nastanitvene prostore čete ter zbuditi vojake, popisa-
ti obolele ter tiste, ki morajo na raport. Vse to je moral poročati nadrejenemu 
podčastniku, od katerega je sprejel še dnevne ukaze za delo in jih posredovati 
tistim, ki se jih ukazi dotikajo. Posebno pozornost je moral posvečati urejeno-
sti prostorov in sanitarij. Obolele je moral predstaviti zdravniku. Prav tako je 
moral paziti, da so bili vojaki pravočasno pripravljeni za dnevne aktivnosti in 
vaje. Poskrbeti je moral za ljudi, ki so nakupovali hrano. Oficirjem je dostavil 
dnevnik raportov ter zbral tiste, ki so bili za raport tistega dne določeni. Prav 
tako je poskrbel, da so dela v kuhinji potekala po načrtu od kuhanja, razdelitve 
hrane ter samega čiščenja kuhinje in pomivanje posode. Bil je navzoč pri celo-
dnevnih aktivnostih, ponoči pa je skrbel za čistočo v sanitarijah. Kontrolirati je 
moral, da so bili vojaki pravilno oblečeni, ko so zapuščali vojašnico. Po večerni-
ci pa je moral pregledati spalne prostore ter preveriti prisotnost vojakov. Službo 
je končal ob enih zjutraj, ko je bedenje prevzel razvodnik do budnice. Dnevni 
desetnik je torej bil zadolžen za veliko število dolžnosti, ki jih je moral "deloma 
sam osebno spolniti, deloma pa skerbeti, da jih spolni inšpekcijski razvodnik, 
one pa, ki so bolj važne, ima vselej na vsak način sam spolniti".54 

Kaznovalna politika se je strogo ločila na vojake in oficirje. Vsak nadrejeni 
je imel pravico oz. dolžnost vsakega navadnega vojaka zapreti, če ga je zasačil 
pri storitvi hudodelstva, če je obstajal sum za takšno dejanje, če se je neprimer-
no vedel do drugih ljudi, jih zasmehoval ali fizično napadel, če ni bil pokoren 
nadrejenim oz. če je bil dan poseben ukaz za zapor. Orožje se je v zaporu odvze-
lo le vojakom , oficirjem pa le takrat, če je bilo neobhodno potrebno. Izkazo-
vanju časti je bilo dano veliko pozornosti. Izkazovanje časti je bilo razdeljeno 
na tri dele, in sicer na medsebojno občevanje vojaških oseb, izkazovanju časti 
vladarju, cesarju in izkazovanju časti tujim vladarjem. Prav tako je bilo oprede-

54 Prav tam, str. 57–61.
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ljeno izkazovanje časti v miru in posebej v vojni. Vojska je imela vlogo tudi pri 
pogrebnih slovesnostih in ob praznikih. Za take primere je imela vojska poseb-
na navodila, kako v teh primerih ravnati in se obnašati. Vojska je še posebej 
slavnostno obeleževala rojstni dan cesarja z obvezno mašo ter s tremi izstre-
ljenimi salvami ter dan zastave, "svetinje vojakov, slavni zaklad zaupanja, ktero 
ima monarh do hrabrosti svojih vojakov, znamenje, kje se imajo vojaki v najva-
žniših trenutkih zbrati in zediniti in prapor, pod kterim naj zmagajo ali umer-
jejo". Varovanje zastave je bila torej sveta dolžnost in slava enote je bila odvisna 
od tega, da se zastave ohranijo.55

Posebno poglavje je bilo namenjeno opravljanju stražarske službe, kateri so 
dajali velik pomen. Stražarsko službo so delili na varnostno in časno stražo. Prav 
tako pa se je stražarska služba uporabljala tudi v civilnem življenju na primer pri 
asistencah za vzdrževanje javnega reda in miru ter zaporih. Vsem vrstam straž 
so bila natančno opredeljene naloge, njihov namen in pooblastila.56 

Kaznovanje brez sojenja je bila posebna oblika samovoljnega kaznovanja, 
ki ni spadala pod sodno oblast. Tak način kaznovanja je rezultiral številne zlo-
rabe. Nadrejeni so imeli poleg že omenjenih zapornih kazni tudi pravico vojaka 
privezati in to le po tem, ko je bilo dano povelje.

Privezati so smeli le vojake, ki jim je bilo dokazano, da nimajo čuta za pošte-
nost, ki so trmoglavi, uporni oz. tam, kjer so druge kazni neuporabne oz. tam, 
kjer se vidi, da nič ne koristijo. Vojaško pravosodje oz. povzetek sankcij, ki jih je 
predvideval kazenski zakonik iz leta 1855,57 je bil opisan v zadnjem oz. predza-
dnjem poglavju. Zadnje poglavje pravilnika je namreč bilo namenjeno povzet-
ku vojnih členov.58

Naslednji slovenski priročnik, ki je bil v pomoč slovenskim vojakom v 
avstro-ogrski vojski, je napisal major Andrej Komel leta 1890 z naslovom Orga-
nizacija vojstva cesarskim in kraljevskim vojakom v poduk v vprašanjih in 
odgovorih. Izdan je bil dvojezično, v slovenskem in nemškem jeziku. Šlo za zelo 
enostaven priročnik, ki je opredeljeval samo organiziranost in sestavo avstro-
-ogrske vojske. V priročniku je natančno opredeljena delitev vojske, njena 
sestava, vojaške osebe ter njihove vloge. Terminologijo, ki jo je avtor uporabljal, 
moramo razumeti v smislu, da je vojska naziv za vojaško silo neke določene 
države ali zveze držav. V tem smislu se je ta naziv uporabljal do 20. stoletja oz. 
tako dolgo, dokler je bila vojaška sila sestavljena pretežno iz pehote in konjeni-
ce, ki sta najstarejša vojaška rodova poleg inženirstva, topništva in mornariških 

55 Prav tam, str. 91–97, 119–122.
56 Prav tam.
57 Kr. Ug. ministarstvo za zemaljsku obranu, Vojnički kazneni zakon, od 15. siečnja godine 1855. O zlo-

činima i postupcima, sa dva dodatka, službeni prevod (Budimpešta, 1902).
58 Komel, Službeni pravilnik, str. 200–207.
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sil. Takšna sestava vojaške sile, z izjemo mornariških sil, se danes označuje s ter-
minom kopenska vojska.59 

Tako so v nadaljevanju priročnika obrazloženi vsi zgoraj našteti rodovi voj-
ske po samem namenu uporabe, njihovi sestavi, poveljevanju ter oborožitvi in 
opremi. V priročniku je tudi opis sestave bosansko-hercegovskih čet, vojaških 
zavodov, domobranstva ter črne vojske.60 Da je bil ta priročnik ne samo zelo 
uporaben in pregleden po vsebinski plati, ampak je tudi zelo pomemben za raz-
vijanje zavesti o slovenski narodni identiteti in državni pripadnosti, je bilo moč 
razbrati iz zapisa Leposlovnega in znanstvenega lista Ljubljanski zvon februarja 
1890, in sicer, da tukaj najdemo "vse izraze, katerih potrebuje vojak pri svojem 
poslovanji, lepo poslovenjene, da se polagoma odvadite grdi nemško-slovenski 
mešanici, s katero le prepogosto pačite lepo govorico slovensko".61

Tri leta pred vojno je v Mariboru leta 1911 izšla knjiga z naslovom Krščanski 
vojak, pouk slovenskim mladeničem, ki so poklicani v vojno službo. Vsebino je 
priredil vojaški kurat Valentin Rozman in je bila v celoti prirejena in namenjena 
vojaškim obveznikom. Vsebina je na preprost in na zelo slikovit način podkre-

59 Andrej Komel, Organizacija vojstva cesarskim in kraljevskim vojakom v poduk v vprašanjih in odgovo-
rih (Celovec, 1890).

60 Prav tam.
61 "Organizacija vojstva", Ljubljanski zvon, 1. 2. 1890, št. 2 , str. 124.

Služenje vojaškega roka pri 17. ljubljanskem pešpolku leta 1912 (Zasebni arhiv Jožeta Berleca)
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pljena z mnogimi zgodovinskimi zgodbami ter je na podlagi vere utemeljevala 
moralne kvalitete in patiotične dolžnosti vojaka. V knjigi so bili opisani: vojaški 
poklic, prisega, pomen zastave, ljubezen do domovine, svetost kraljeve krone, 
pokorščina, izpolnjevanje dolžnosti, tovarištvo, vera, molitev, pijančevanje, 
pohotnost, samomor.62 Vojake, ki so vstopili v vojaško suknjo, so opisali, da 
pripadajo slavni vojski in "da so se uvrstili med vojake to je v oni stran žrtvo-
vanja, ki ga sveta cerkev imenuje božjo službo".63 Prisega ni pomenila samo, da 
so opravljali svoje sveto dolžnost, ampak se jim je zato obetala ne le posvetna 
čast in slava, temveč tudi plačilo onstran groba. Prelom prisege je bil torej naj-
večji zločin in zato je bilo potrebno takrat, kadar jim je upadla moč in pogum, 
zopet pomisliti "na Njega, ki se je sam v smrt daroval za domovino".64 Vojak je 
navadno prisegel pod zastavo. Ta je bila znamenje vojske, ki navdušuje vojake 
k hrabrosti in srčnosti za cesarja in domovino. Domovina je ponos, navdušenje 
in ljubezen vsakega vojaka in čim bolj je "živa naša vera, tem močnejše gori pla-
men domovinske ljubezni".65 Mnogi v vladarju niso videli božjega namestnika 
in niso priznavali, da je cesar po božji volji ampak, da je bil izvoljen od ljudstva 
ter postavljen na prestol. Zato so si ta nauk "zapeljivci ljudstva" razlagali tako: 
če je bil cesar izvoljen od ljudi, potem ga je tudi moč kadarkoli odstaviti. Ta 
nauk je bil "popolnoma plitev in ne nasprotuje le zgodovini ampak tudi svete-
mu pismu".66 Če vojska želela obstati, je morala imeti trden temelj in ta temelj 
je bila pokorščina. Pokorščina je za vojsko "življenje, pogum vžigajoče sonce".67 

Vojakom je bila pokorščina neobhodno potrebna, saj lastna volja preneha 
z vstopom v vojaško suknjo in tu velja pregovor "Ali se vpogniti ali se vničiti".68 
Zato je bila dolžnost uresničevati ukaze ne glede na lastne ugodnosti in prijetno-
sti. Vsak vojak najde svoj ponos le v "vestnem spolnjevanju svoje dolžnosti".69 V 
boju in nevarnosti vojak vojaka ni smel zapustiti, temveč sta si morala pomagati 
kolikor se le da. Čast enega je bila čast vseh. Vojak ni smel vojaka niti z besedo 
in niti z dejanji razžaliti in potrebno si je bilo med seboj tudi odpuščati "kakor 
je Kristus odpustil vam, tako tudi vi odpustite tovarišu".70 Bistvena točka voja-
škega prijateljstva je bila v tem, da so izkušenejši vojaki pomagali in podpirali 
mlajše kolege. Vsak vesten vojak si to štel v čast in dolžnost. Da je vojak lahko 

62 Valentin Rozman, Krščanski vojak, pouk slovenskim mladeničem, ki so poklicani v vojno službo 
(Maribor, 1911) (dalje: Rozman, Krščanski vojak).

63 Rozman, Krščanski vojak, str. 4.
64 Prav tam, str. 19.
65 Prav tam, str. 29.
66 Prav tam, str. 37.
67 Prav tam, str. 42.
68 Prav tam, str. 43.
69 Prav tam, str. 50.
70 Prav tam, str. 60.
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premagal vse ovire v vojaški suknji, je moral biti veren in zato je bila bogabo-
ječnost osnova zvestobi. Vera je bila velika pomoč vojaku v bolezni in bolečini 
in mu "obeta plačilo v kraljestvu Očeta".71 Kdo je bil zvest Bogu, ta je bil zvest 
cesarju. Vojak se ni mogel izgovarjati, da ni imel časa za molitev, ker je to bil 
le izgovor in "tega ne verujte niti sami, niti vam bo kdo drugi veroval".72 Vojak 
je imel dva zelo velika sovražnika, in sicer pijančevanje ter nečistost. V koli-
kor so se opojne pijače uživale zmerno, ni bilo nič nekrščanskega, saj je tudi 
Jezus spremenil vodo v vino. Kar se pa tiče čistosti je bil le za to odgovoren vsak 
vojak zase, ki je bil dolžan skrbeti za svoj ugled, ki je moral biti časten, saj je bil 
on tisti, ki varoval domovino in njeno čast. Nobeden drugi greh ni pustil tako 
velikega znamenja kakor nečistost. Zapravljena moč, zastrupljena kri, razdeja-
no telo ter uničeno zdravje so bile posledice razuzdanega življenja. Naraščanje 
samomorov je bilo v tem, da so se ljudje odmikali od krščanstva. Samomor je bil 
prostovoljno in premišljeno uničevanje človeškega življenja in tisti, ki si je vzel 
življenje, je naredil smrtni greh proti Bogu, naravi, samemu sebi in proti svojem 
bližnjemu. Glede na vsebino knjige lahko zaključimo, da je le-ta dajala vojakom 
na bojišču predvsem moralno in duševno oporo.73

Sredi vojne se je medijska propaganda samo še stopnjevala. Medije so na 
veliko kontrolirale vlade držav, vpletene v vojno, manipuliralo se je tako s 
podatki kot s časopisnimi informacijami, da bi v ljudeh prebudili patriotsko 
breme in jih tako spodbudili, da se aktivno vključijo v vojno. Kontrola medijev 
je dosegla raven, ki jo državljani in bralci nikoli prej niso opazili, zato je bilo z 
njihovimi oz. z njihovimi občutki in mišljenjem lahko manipulirati. In tudi v 
avstro-ogrski monarhiji ni bilo nič drugače. Z vstopom Italije v vojno leta 1915 
je za avstro-ogrsko vojsko postal slovenski mobilizacijski potencial zelo veli-
kega pomena. Nastalo situacijo je avstro-ogrska vojska znala dobro izkoristiti, 
ker je zaznala, da je razpoloženje slovenskih vojakov na soški fronti bistveno 
drugačno, kot je bilo leta 1914 na vzhodni fronti.74

Ena izmed propagandnih brošur, ki je bila prevedena v slovenski jezik leta 
1916, je bila brošura Vojak. Njegove dolžnosti in pravice. Vzroki in namen vojne 
(v nadaljevanju Vojak).75 Brošura je imela namen vplivati na mišljenje vojakov 
in na njihovo moralo, zato ni bila zgolj suhoparni povzetek pravil, predpisov in 
zakonov, temveč tudi očiten propagandni material.76 

71 Prav tam, str. 73.
72 Prav tam, str. 85.
73 Prav tam, str. 88–89, 91–92, 99, 107.
74 Jalušič, "Vojaki in njihova armada", str. 666.
75 Vojak: njegove dolžnosti in pravice: vzroki in namen vojne, prevod Avgust Minkuš in Narte Velikonja 

(Dunaj, 1916) (dalje: Vojak).
76 Jalušič, "Vojaki in njihova armada", str. 652–653.
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Tako so bila pravila službe in vojni členi zapisani bolj poljudno in ilustrirani 
s primeri.

V uvodnem delu je bila zapisana trenutna situacija, v kateri se nahaja avstro-
-ogrska vojska, še posebej pa je bil poudarjen prelom zavezniške prisege s strani 
Italije, ki je avstro-ogrski monarhiji napovedala vojno. Natančno in enostav-
no razumljivi so bili zapisani vzroki in namen vojne. Zavist nad razvito avstro-
-ogrsko in nemško državo sovražniku ni dala miru. S pomočjo srbske države so 
pahnili omenjeni državi v vojno, kljub temu da sta si obe vztrajno zavzemali za 
mir. V nadaljevanju brošure so bile navedene splošne vojakove dolžnosti. Naj-
poglavitnejša vojakova dolžnost je bila natančna izpolnitev vsakega povelja, ki 
se morala izvršiti z največjo vestnostjo in razsodnostjo. V omenjene dolžnosti je 
spadala tudi stražarska služba, ki je bila opredeljena kot zelo pomembna služba 
že v mirnem času kaj šele v vojni. 

Vse kršitve v zvezi z upravljanjem stražarske službe so se zato strogo kazno-
vale. "Zategadelj stražite zvesto ter zdržite junaško in vztrajno".77 Kršenje stra-
žarske službe je bilo obravnavano kot zločin, če pa je pri opravljanju le-te pri-
šlo še do kakršne koli škode, se je kaznovala s smrtjo. Avstro-ogrski vojak se je 

77 Vojak, str. 12.

17. ljubljanski pešpolk leta 1912 (Zasebni arhiv Jožeta Berleca)
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moral boriti hrabro, žilavo ter zavestno. Daje lahko izpolnjeval svoje dolžnosti, 
je moral biti zdrav oziroma je moral skrbeti za svoje zdravje. Zato je moral dajati 
velik poudarek čistoči rok ter skrbi za noge.78

Kdo je zapustil enoto z namenom, da se nikoli več ne vrne, je zagrešil zlo-
čin dezerterstva, ki se je kaznoval s smrtjo na vislicah. Prebeg k sovražniku se 
je kaznoval s trajno prepovedjo vrnitve v domovino. Dezerterstvo ni imelo 
posledic samo za dezerterja samega, ampak za vso njegovo družino. Država 
je taki družini zaplenila vse imetje ter ji odvzela vso finančno pomoč. Tako je 
družina živela v pomanjkanju, odrinjena in zapuščena. Samopoškodba ter stra-
hopetnost sta veljala za zločin, za katerega je bila predpisana smrtna kazen z 
obešanjem ali streljanjem. Brošura se je na koncu zaključila z opisom podelitve 
odlikovanj ter finančnih nagrad za hrabro bojevanje, torej z vsebinsko spodbu-
dnejšo vsebino, kot pa je bil opis vojakovih dolžnosti in kazni.79

Avstro-ogrska monarhija kljub reorganizaciji vojske le-te ni uspela stabili-
zirati oziroma ni uspela razviti patriotizma, ki bi temeljil na nacionalnosti ozi-
roma narodnosti. Nacionalna, jezikovna in kulturna raznolikost avstro-ogrske 
vojske je bila vendarle prevelika. Zato je moral njen patriotizem temeljiti na 
drugačnih osnovah, saj se pojma patriotizem in domoljubje nista prekrivala, 
temveč sta se lahko celo izključevala. Izraz patriotizem se je vedno nanašal na 
lojalnost in pripadnost širši skupnosti, torej le cesarju in kralju.80 Naj zaključim 
s citatom iz brošure Vojak: njegove dolžnosti in pravice: 

Z neomajno zvestobo zremo v obličje svojega vzvišenega najvišjega vojnega 
Gospoda, svojega preljubljenega cesarja in kralja. Spominjajoč se prisege, ki smo 
jo položili pred Njegov prestol, se bomo hrabro in možato borili, svoje s krvjo pri-
borjene lovorike ohranili neoskrunjene in z neomajno vztrajnostjo in zvestobo 
ljubljeni domovini v blagor pomagali naši pravični pravdi do velike zmage.81

78 Prav tam, str. 25.
79 Prav tam, str. 27–30.
80 Janko Pleterski, Dr. Ivan Šušteršič 1863–1925 (Ljubljana 1998), str. 318.
81 Vojak, str. 6.
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Darko Ščavničar

RIGHTS AND DUTIES OF THE SOLDIER DURING WORLD WAR I 

SUMMARY

On July 28, 1914, the Austro-Hungarian monarchy declared war on Serbia. The 
initial enthusiasm over the war was grounded in the homeland spirit, and the 
concern for the emperor and the state. An article in the Slovenian newspaper 
Slovenski narod, which was published a day before the official declaration of 
war on Serbia, read that the Austrian Empire might be forced to arms in the face 
of the resulting situation. It is also self-evident that, in such a situation, all politi-
cal contradictions must disappear and that the whole population stands boldly 
and unanimously on the side of the homeland, in the old, countless times pro-
ven loyalty to the emperor and to the state. The coinage "Everything for Faith, 
Home, and Emperor", which was first used by the Catholic fraction, became an 
all-Slovenian motive fore and a sense of war. At that time, Slovenians did not 
abandon the Emperor's call. Men and boys responded to the call without hesi-
tation and stepped into battle with a common enemy. Among the first to depart 
were the young men who had been surprised by war during their compulsory 
military service. Austria-Hungary has been since 1867 – of course, even before 
that time – a true conglomerate of peoples, later nations. Slovenians represen-
ted the smallest nation in the monarchy. In the year 1910, there were approxi-
mately 1,310,000 Slovenians throughout the monarchy, representing only 2.5% 
of all the population of the Dual monarchy. At the same time, they were the 
most divided nation of the monarchy, at least as far as the Lands are concerned. 
As early as July 25, 1914, the country began with a partial, and on July 31 with 
a general mobilization, which called for men between 21 and 42 years of age. 
A total of 2,846,000 soldiers were recruited, of which only a quarter had served 
a military term prior to the war. From the Slovenian ethnic territory, between 
30 and 35,000 men were recruited, which were to gather at the seats of supple-
mentary units of regiments. By the end of the war, nearly 8,000,000 soldiers ser-
ved in it, including about 160,000 Slovenians, which is 2% of the total number of 
soldiers in the Austro-Hungarian armed forces during the First World War. The 
propaganda machines run by the Austro-Hungarian state, both its military and 
administrative bodies, and daily newspapers largely contributed to the positive 
acceptance of mobilization and the declaration of war. At the beginning of the 
war could be heard joy and satisfaction that finally the murderers of the Crown 
Prince Franz Ferdinand and his wife, Sofia, would meet their fate. During the 
first weeks of the war, the military authorities paid particular attention to loyal-
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ty and patriotism. At that time, Slovenians did not abandon the Emperor's call. 
Men and boys responded to the call without hesitation and stepped into battle 
with a common enemy. Among the first to depart were the young men who 
had been surprised by war during their compulsory military service, followed 
by other men, and then by boys and the elderly. The state propaganda certainly 
succeeded in maintaining a positive charge at least at the beginning of the war 
for "civic consciousness", of course, through the Emperor's character. The army 
was the main backbone of the monarch and an important means of strengthe-
ning the entire Austrian national dynastic patriotism. However, this monarchic 
patriotism in a country where nationalisms were raging could not always be 
achieved. Despite the fact that the slogan "for God, Emperor and Motherland" 
was repeated continuously, in the Slovenian Lands" everything for the Faith, 
Home, Emperor", many in the Austro-Hungarian army did not know what this 
homeland is. The formal image of a Slovenian soldier is reflected in the analysis 
of various military documents, rules, and instructions, with a view through the 
prism of values   such as honour, courage, loyalty, compassion, and dedication.
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Izvleček: 
Prispevek poskuša orisati strukturno ureditev vojaške duhovščine pri soški 
armadi, kakor tudi delovanje vojaške duhovščine v času velike vojne. Pri tem 
se opira zlasti na arhivsko gradivo Vojnega arhiva z Dunaja in na poročila, ki so 
jih sestavljali vojaški kurati vseh veroizpovedi v času vojne vihre. Nekateri od 
dokumentov so v tem prispevku tudi prvič objavljeni.
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Uvod

"Vera daje verniku pogum in moč v boju, v trpljenju in stiski pa tolažbo in vzdr-
žljivost; obenem pa je tudi najmočnejši steber družbenega reda, državne avto-
ritete in branik proti vsem protidržavnim dejavnikom", so o razumevanju vere 
novembra leta 1917 med drugim zapisali judovski rabini iz Galicije in Buko-
vine.1 Kljub temu da je bil človek takrat dodobra obdan s podobami vojne – 
razrušenimi kraji, obdanimi z žičnatimi ovirami, da je bil vsakdanjik prepojen 
s krvjo in kriki ranjenih in umirajočih, se je v tem kaosu vedno znova in znova 
še vedno zatekal – k veri. Ta je torej bila tista sila, ki je kljub novostim na znan-
stvenih področjih in vse večjemu izpostavljanju zmožnosti in mogočnosti člo-
veškega duha, bila še vedno vseprisotna v življenju preprostih ljudi.2 Na to na 
lep način opozarja tudi besedišče, ki ga je moč zaslediti v dnevnikih, pismih 
in časopisnih dopisih vojaštva iz časa prve svetovne vojne, ki je vedno znova 
polno verskih izrazov in svetopisemskih podob in prilik. Prav tako v pismih in 
dnevniških zapisih ni manjkalo omemb in pozivov k molitvi v moč in čudežno 
rešitev svetnikov ali Device Marije, ki posameznika lahko obvaruje pred naj-
hujšim.3 Morda se je prav zato po časopisih razlegal klic bojujočih se vojakov 
in častnikov, ki so večkrat zapisali: "Kdor moliti ne zna, naj se na vojsko poda! 
– pa se bo naučil," kakor je menil vojak Peter Rupnik.4 "Na eksistencialni ravni", 
ugotavlja Pavlina Bobič, je vojaštvu "vera pomagala zdržati grozote, na katere 
so naleteli na bojišču – vsaj tistim, ki so v svojih zapisih izražali upanje na Božje 
varstvo –, saj na fronti ni bilo druge 'sile', ki bi jih lahko zaščitila pred boleznimi 
in smrtonosnimi drobci jekla in kamna."5 Poleg tega pa se je na frontnih črtah, 
pa tudi v zaledju v času vojne razcvetel spiritualizem. Posli so cveteli različnim 
vedeževalcem in prerokom, ki so napovedovali, kdaj bo konec vojne, o čemer 
so kaj radi poročali tudi časopisi.6

1 Österreichisches Staatsarchiv (ÖSTA)/Kriegsarchiv (KA), Kriegsministerium (KM) 1917, Abt. 9, kar-
ton 1171, Nr. 77617: Sabbath und Feiertagsruhe der orth. Juden.

2 Prim. Philip Jenkins, The Great and Holy War: How World War I Became a Religious Crusade (New 
York, 2014), str. 4, 14–15.

3 Prim. Pavlina Bobič, Vojna in vera (Celje, 2014), str. 108–122 (dalje: Bobič, Vojna in vera); Marko 
Štepec, "'Kot teleta smo bili': izkušnja in spomin na Galicijo", Studia Historica Slovenica 15, št. 2 (2015), 
str. 357–376.

4 "Kdor moliti ne zna, naj se v vojsko podá", Slovenec, 28. 11. 1914, št. 273, str. 3.
5 Bobič, Vojna in vera, str. 121.
6 Prim. "Kdaj bo konec sedanje vojske?", Slovenec, 10. 3. 1916, št. 57, str. 3.



689

S
H
S 

tudia
istorica
lovenica

Ureditev duhovne oskrbe v habsburških oboroženih silah

Kako pomembna je vera v vojakovem vsakdanu, je dobro vedela tudi oblast v 
habsburškem imperiju. To je ne nazadnje izpričano tudi v pravilniku, ki je v dru-
gem členu določal: "Vsakomur se mora, v kolikor to služba dopušča, dovoliti, da 
svojo pobožnost in svoje verske dolžnosti pravi čas opravi,'' ker ''je strah božji 
podlaga poštenega življenja in nagib k zvestemu izpolnjevanju dolžnosti''. Prav 
tako so bili zoper sramotilce vere predpisane vojaške kazni.7 

Razumevanje verske oskrbe se je na svoj način v monarhiji odrazilo že s 
skrbjo za duhovno oskrbo vojaštva v teku tridesetletne vojne, še bolj pa s siste-
matično oskrbo in z ustanovitvijo apostolskega vojaškega vikariata leta 1773. 
Vojaški vikar je bil od takrat odgovoren za čim bolj učinkovito delovanje voja-
ške duhovščine, ki je skrbela za dušni blagor cesarskih oboroženih sil. Sprva so 
med vojaško duhovščino v veliki meri res prevladovali le katoliški, pozneje pa 
tudi pripadniki drugih veroizpovedi. Ob začetku prve svetovne vojne je država 
priznavala 7 verskih skupnosti – katoliško, grško-katoliško, pravoslavno, evan-
geličansko (obeh veroizpovedi!), judovsko in muslimansko versko skupnost. 
Temu primerno so v oboroženih silah delovali tudi vojaški duhovniki.

V času vojne je bila ureditev pri posamezni armadi urejena po vzoru mir-
nodobne ureditve, ko je eno vojaško teritorialno območje vodil vojaški župnik 
(superior), pod njim pa so v območju delovali še vojaški kurati. V vojnem času 
pa je vodja katoliške duhovne oskrbe pri armadi npr. imel naziv vojaškega 
superiorja (2. ali 1. razreda), pod njim so bili vojaški divizijski župniki, ki so skr-
beli za nadzor nad delovanjem in koordinacijo vojaške duhovščine (kuratov) 
pri enotah divizije (pri polkih, sanitetnih enotah in pozneje tudi pri pohodnih 
formacijah). Na čelu vojaške ureditve je bil apostolski vojaški vikariat in to služ-
bo je v habsburškem imperiju kot zadnji opravljal vojaški škof Emmerich Bjelik 
(1860–1927). Njegovo delovanje je bilo v odvisnosti od vojnega ministrstva, 
pod katerega so bili pristojni tudi vsi pripadniki drugih veroizpovedi. Njegova 
naloga je bila nadzor in skrb nad delovanjem vojaške duhovščine pri armadi. 
Poleg njih so delovali tudi kurati drugih veroizpovedi.8 Njihova glavna naloga 
je bila skrb za dušni blagor vojaštva; od molitve do verskih obredov, pridig in 
tolažbe pa tudi skrb za moralo vojaštva in krepitve domoljubja.

Za duhovno oskrbo vojaštva so bili torej odgovorni v prvi vrsti vojaški kura-
ti, ki so v osnovi imeli čin stotnika. Sicer so zanj zahtevali, da je duhovnik mlajši 
od 40-tih let, da ima vsaj tri leta pastoralnih izkušenj in da je poleg nemščine 

7 Citirano po: Jernej Hafner, Slovenskim fantom na pot v cesarsko službo (Ljubljana, 1914), str. 32–33.
8 Povzeto po: Claudia Ham, Von den Anfängen der Militärseelsorge bis zur Liquidierung des Apostolischen 

Feldvikariates im Jahr 1918, v: Roman-Hans Gröger, Claudia Ham, Alfred Sammer, Zwischen Himmel 
und Erde, Militärseelsorge in Österreich (Wien–Köln, 2001), str. 13–98.
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vešč vsaj še enega jezika monarhije. Vsak vojaški kurat (rezervni ali aktivni) je 
svojo pot pri vojaštvu začel s činom stotnika.9 

Sprva je bilo v armadi na predvečer vojne 186 aktivnih vojaških duhovni-
kov vseh v državi priznanih verskih skupnosti. Ob izbruhu pa so v vojsko pokli-
cali tudi večje število rezervnih vojaških kuratov.10 Časopis Slovenec je že 13. 
oktobra 1914 poročal, da je bilo do takrat v vojaško službo napotenih že 1100 
duhovnikov, nekateri od njih so padli, drugi zboleli ali pa se znašli v vojnem 
ujetništvu. Spričo potreb, ki so se kazale vojaškim oblastem, so tedaj na novo 
vpoklicali še 96 duhovnikov.11 Do sprememb v številu vojaške duhovščine je 
seveda prihajalo tudi v prihodnjih mesecih, precejšnja potreba po njih pa se je 
odprla spomladi leta 1915, v času, ko se je odprlo novo bojišče. 23. maja 1915 
je Italija napovedala vojno Avstro-Ogrski in na 600 km dolgi fronti, ki se je vila 

9 Dienstvorschrift für die Militär-Geistlichkeit vom Jahre 1887 (Wien, 1887), str. 1–2.
10 Miha Šimac, Vojaški duhovniki iz slovenskih dežel pod habsburškim žezlom, Acta Ecclesiastica 

Sloveniae 36 (Ljubljana, 2014), str. 94 (dalje: Šimac, Vojaški duhovniki).
11 "Avstrijski vojaški duhovniki", Slovenec, 13. 10. 1914, št. 233, str. 5.

Upodobitev vojaške duhovščine, prisotne v habsburških oboroženih silah (Hugo Schmid, 
Adjustierungsbilder der österreichisch-ungarischen Wehrmacht (Wien, 1908))
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od gorskih vršacev do jadranske obale, so se znašli vojaki obeh12 vojskujočih se 
držav, ki so ob tem želeli biti deležni tudi duhovne oskrbe.

Italijanska vojska je duhovno oskrbo sistematizirala in uredila šele apri-
la 1915, tik pred začetkom vojne, z okrožnico načelnika generalštaba Luigija 
Cadorne. Z njo je dosegel, da so v italijanski vojski delovali duhovniki pri vsa-
kem polku oziroma pri alpinih pri vsakem bataljonu. Vojaška duhovščina, kate-
re sestavni del so bili tudi duhovniki, pripadniki drugih veroizpovedi, je bila 
nameščena tudi v vse sanitetne ustanove v zaledju fronte. Sam vojaški vikariat 
pa je bil v italijanski vojski ustanovljen pozno, šele ob prvih spopadih, ob koncu 
junija 1915.13

Strukturna ureditev vojaške duhovščine pri 5. armadi

Tako v italijanski kot v habsburški armadi so za zagotavljanje duhovne oskrbe 
vojaštva potrebovali primerno število vojaških kuratov in pa primerno ureditev 
duhovne oskrbe. Vsaka armada – tako tudi soška – je imela na čelu vojaškega 
superiorja. Poleg njega so bili pri poveljstvu armade prisotni tudi predstavniki 
drugih veroizpovedi, ki jim je načeloval odličnejši duhovnik, določen s strani 
vojaških oblasti. Znotraj armade so potem pri divizijah delovali divizijski župni-
ki in pod njimi vojaški kurati pri enotah in sanitetnih ustanovah. Spričo težav-
nosti terena in razmer je zaradi bolezni, potreb, disciplinskih postopkov ali 
drugih vzrokov precej pogosto prihajalo do premestitev. Na podlagi arhivskega 
gradiva se je bilo moč vsaj okvirno seznaniti s številom (katoliških in grško-
-katoliških) vojaških kuratov v določenem obdobju. Prvi seznam, povezan s 5. 
soško armado, sega že v mesec junij 1915. Takrat je vojaški superior dr. Johann 
Hromádka poročal o duhovščini pri posameznih enotah, vojaških sanitetnih 
ustanovah itd., v dokumentu, ki nosi naslov: Verzeichnis der im Bereiche der Bal-
kanstreitkräfte eingeteilten Feldgeistlichen. Spisan je bil v Ljubljani dne 21. junija 
1915 in po njem je vojaški superior 5. armade (Feldpost Nr. 81) pod seboj imel 
takole razporejeno vojaško duhovščino:14

12 O italijanski vojaških duhovnikih glej npr: Capellani militari e preti-soldato in prima linea nella 
Grande Guerra: Diari, relazioni, elenchi (1915–1919), Cinisello Balsamo (Milano), Edizioni San 
Paolo (Milano, 2016).

13 Massimo Albano, Guido Coglitore Garufi, Fabio Fabrizi, Cappellani militari 1915–1917. Dostopno 
tudi na spletu: http://www.alfamodel.it/modules/smartsection/item.php?itemid=197, pridobljeno: 
25. 3. 2018.

14 ÖSTA/KA, Apostolische Feldvikariat (AFV), karton 195, Verzeichnis der im Bereiche der 
Balkanstreitkräfte eingeteilten Feldgeistlichen.
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Prva stran seznama duhovščine, razporejene na balkanskih bojiščih, iz leta 1915 (ÖSTA/KA, AFV, karton 
195, Verzeichnis der im Bereiche der Balkanstreitkräfte eingeteilten Feldgeistlichen)
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Nr. 232

Verzeichnis

der im Bereiche der Balkanstreitkräfte eingeteilten 

Feldgeistlichen

Feldsuperiorat: Dr. Johann Hromádka, Feldsuperior,

Ernst Rausch, Fkur[at]. in der Fsupkanzlei

Longin Corches Fkur. für die gr. Kath. Rumän

1. I. T. D. Julius Vojtassák

18. I. T. D. Bruno Lovrić

47. I. T. D. Wenzel Nemec

48. I. T. D. Milan Crnek

50. I. T. D. Dr. Richard Zydek

57. I. T. D. Matthias Golik

57. I. T. D.
Dr. Aron Supan, später Viktor Kampian für die gr. 
Kath. Komunnen

58. I. T. D. Peter Mixich

Gruppe Fmlt. Šnjavić Josef Šilhan

1. Geb. Brigade Dr. Josef Miljan

2. Geb. Brigade Stephan Trefil

3. Geb. Brigade Nikolaus Pallay

4. Geb. Brigade Friedrich Hüttenberger früher im Sikray

5. Geb. Brigade Josef Lukášek

6. Geb. Brigade David Egry

7. Geb. Brigade Josef Fuchs

8. Geb. Brigade Vladimir Kopun

9. Geb. Brigade Dr. Josef Šalša

10. Geb. Brigade Stephan Kiss

11. Geb. Brigade Demeter Panasewyoz, für röm. Kath. Josef Adamik

12. Geb. Brigade Josef Šach

13. Geb. Brigade Anton Mišković

14. Geb. Brigade Aleksander Vojtassák

15. Geb. Brigade Franz Kemény

17. Geb. Brigade
Josef Marold beim k. k. Ldstinft. Nr. 27 werschicht 
auf den Brigadeseelsorgedienst

18. Geb. Brigade Josef Letocha

II. Abschnit bez. Komdo Im Crkvice Ludwig Ballon

k. k. 6. Ldst. Inf. Brig. Franz Novak

k. u. 9. Ldst. Inf. Brig. Josef Berkes

k. u. 109. Ldst. Inf. Brig. Andreas Nagy
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Gruppe GM Bekić, spaeter Gruppe 
Mitrovica Dr. Georg Floznik

Abschnitskdo Hmokos Alois Koudnický

Abschnittskdo Soča Dr. Franz Duh

Abschnittskdo III Anton Kopasz

k. k. Ldw. Inft. N. 23 Marks Cvitanović

k. k. Ldw. Ift. N. 37 Nikolaus Gligo

k. k. Ldst. Inft. N. 1 Matthias Ortner

k. k. Ldst. Inft. N. 23 Johann Slaby

k. k. Ldst. Inft. N. 27 Josef Marold

k. u. Ldst. Inft. N. 6 Franz Schäffer

k. u. Ldst. Inft. N. 12 Peter Ember

k. u. Ldst. Etapp. Baon 2./II. Genő Szabó

k. u. Ldst Etapp. Baon III./5 Alekxander Sopsich

k. u. Ldst. Etapp. Baon III/27 Milan Šišinački

k. u. Ldst. Etapp. Baon N. 19/1 Dr. Alexander Sik, spaeter Vagary Lászlo

k. u. Ldst. Etapp. Baon. 19/IV. Johann Martinković

K. u. Ldst. Etapp. Baon 17/II Josef Sandi

Feldspital Nr. 7/4 Ludwig Kanyó

Feldspital Nr. 3/8  Bronec

Feldspital Nr. 4/8 Anton Dráb

Feldspital Nr. 5/8 Franz Hajek

Feldspital Nr. 6/8 Josef Baránek

Feldspital Nr. 7/8 Josef Vampola

Feldspital Nr. 8/8 Josef Hájek

Feldspital Nr. 2/9 Franz Wild

Feldspital Nr. 8/13 Michael Nejak

Feldspital Nr. 9/13 Augustin Habanek

Feldspital Nr. 1/15 Johann Prgomet

Feldspital Nr. 2/15 Josef Milišević

Feldspital Nr. 3/15 Josef Benković

Feldspital Nr. 1/16 Johann Árvay

Feldspital Nr. 2/16 Anton Messner

Feldspital Nr. 3/10 Dominik Vlakančić

Mob. Res. Spital N. 4/8 Dr. Ludwig Matoušů

Mob. Res. Spital N. 5/8 Alfons Veren

Mob. Res. Spital N 3/9 Johann Idec

Mob. Res. Spital N 3/13 Matthias Domac

Mob. Res. Spital N 1/15 Johann Friedrich

Mob. Res. Spital N 2/15 Johann Gužvinac

Mob. Res. Spital N 3/15 Franz Svraka
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Mob. Res. Spital N 1/16 Michael Rosavac

Mob. Res. Spital N 2/16 Stephan Kučmanić

Mob. Res. Spital N 3/16 Arhangelus Grgić

Mob. Res. Spital N 4/16 Stephan Kolb

Mob. Res. Spital Temesvár Wilhelm Schäfer

Mob. Res. Spital N. Kikinda Johann Kränter

Lugos Franz Klug

Lukavac Leon Prusina

Karánsebes Dr. Révai

Bijeljina Anton Pessek

Zavidović Matthias Zubac

Ung. Rot. Kreuz Spital Paul Bernatović

Epidemiespital Ruma Robert Bezetzky später Josef Šeper

Epidemiespital Zemun Fortunatus Pintarić

Epidemiespital Zemun Ignaz Csébito

Epidemiespital A. Razun Josef Sokol

Epidemispital Mitrovica Zvonimir Krasnik, später aufgelost

Epidemiespital Brsadin ''    ''  hieversetzt

Epidemiespital Morović Eduard Pechtl

Garnisonsspital N. 25 Isidor Poljak

Russenspital Tuzla Josef Divić

Etapp. Ret. Kdo. Ruma Dr. Miko Boić für gr. Kath. Ruthenen 

Krankenabschubstation in Vinkovci Alois Kosina

'' '' Vinkovci Adalbert Trux

Abschubstation Indjija Milan Antolić

Ret. Res. Spital Ilidža Georg Klaić

Ret. Res. Spital Brčko Franz Dechuška

Mob. Kranken Feldstation N. 2/13 Josef Šimečki

Seznam sam priča tako o prisotnosti duhovščine, kakor o delovanju sani-
tetnih in vojaških enot na območju 5. soške armade. Z njega gre razbrati, kdo je 
bil superiorjeva desna roka v pisarni (Ernst Rausch), kakor tudi, kdo od duhov-
nikov je bil odgovoren za uspešno delovanje grškokatoliške vojaške duho-
vščine pri armadi, med katerimi je bila večina romunske narodnosti (Longin 
Corches). V Hromadkovem seznamu že najdemo tudi posamezne slovenske 
duhovnike; primorski duhovnik Jožef Marold je denimo takrat opravljal službo 
pri 27. črnovojniškem pehotnem polku, poverjena pa mu je bila tudi duhovna 
oskrba 17. gorske brigade (17. Geb. Brigade). Prav tako je moč razbrati, da je 
bilo pri armadi prisotnih veliko število duhovnikov iz hrvaških škofij. 

Vojna vihra na soškem bojišču, ofenzive, bolezni, vojaške potrebe in razme-
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re na bojnih poljanah so seveda nenehno vplivale tudi na vojaško duhovščino 
in spremembe pri njej. Na to na svoj način opozarja tudi v aprilu 1916 sesta-
vljeni nov poštni imenik vojaške duhovščine pri 5. armadi.15 S tega seznama je 
moč razbrati, da je armada takrat razpolagala s približno stotimi katoliškimi in 
grkokatoliškimi vojaškimi kurati; od tega je bilo 43 vojaških duhovnikov raz-
porejenih pri sanitetnih ustanovah vseh namembnosti, ostali pa so delovali pri 
odsekih, vojaških skupinah, poveljstvih in enotah (brigade, polki, bataljoni):

Preglednica 1: Prepis seznama poštnega imenika vojaške duhovščine pri 5. armadi iz aprila 1916

Name Truppe Feldpost

Feldsuperior Dr. Joh. Hromádka rom. 
Kath. 5. Armee (Q. A.) 330

Rausch Ernst rom kath. Bei dem Feldsuperiorat 330

Fogadić Thomas griech. Kath. Für Seelsorge und 
Spitalsdienste 330

Kampian Viktor r. k.  ''   '' 330

Vampola Josef 1. I. T. D. 303

Tabach Johann 9. I. T. D. 93

Machovich Josef 17. I. T. D. 109

Dr. Žydek Richard 50. I. T. D. 312

Miscich Peter 58 I. T. D. 320

Tschöpp Johann 62. I. T. D. 103

Skyra Johann 106. I. T. D. 6

Korom Paul 20. H. I. T. D. 14

Rudnický Alois Abschnitt 3 251

Poljanec Albin Abschnitt 4 614

v. Šeper Josef Abschnitt 5 321

Napast Franz Gruppe Oberst Vrogelhuber 614

Dr. Regalatti Joh. Garnison Fiume

Rudinszky Josef 3. G. Brig. 78

Bronec Franz 3. G. Brig. 78

Gligo Nikola 4. G. Brig 55

15 ÖSTA/KA, AFV, karton 195, Verzeichniss der mit Erlass des k. u. k. Kriegsministerium Abt. 9 Nr. 22. 069 
v. 24./4. 1916 verlangten Feldpostadressen der röm. und gr. kath. Militärgeistlichen.
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Cvitanović [Georg] 5. G. Brig. 76

Milfajst Anton 7. G. Brig. 85

Guzvinac Joh. 8. G. Brig. 61

Kemény Franz 15. G. Brig. 306

Kräuter Joh. 19. G. Brig. 254

Martinković Johann 22. Ldst. G. Brig. 228
Gál Arpad 16. H. G. Brig. 313

Messner Anton 21. Ldst. I. Brig. 301

Hofstätter [Johann] 1187. Ldst. I. Brig. 322

Brixel Adolf 205. Ldst. I. Brig. 210

Láska Karl 409. Ldst. I. Brig. 210

Klúna Heinrich 410. Ldst. I. Brig. 210

Dr. Sohny Lorenz 209. K. Ung. Ldst. I. Brig. 230

Dr. Kulovec Franz I. R. 17 32

Zubac Mato I. R. 22 103

Choma Maxim I. R. 30 212

Székely Franz I. R. 46 109

Koltuniuk16 Miron I. R. 80 212

Eybl Johann I. R. 91 33

Bouška Chrysostom I. R. 102 33

Kociper Johann LIR 3 48

Cvitanović Marko LIR 23 76

Pinter Josef LIR 26 28

Seheich Gyula H. I. R. 1 14

Hoitry Ludvig H. I. R. 17 14

Stumpf Eduard Ldst. I. R. 6. 6

Konečný Ignaz Ldst. I. R. 11 6

Dr. Kroms Wenzel Ldst. I. R. 25 6

16 Viktor Lipusch v seznamu navaja priimek kot: Kotuniuk. Glej: Viktor Lipusch, Österreich-Ungarns 
katholische Militärseelsorge im Weltkrieg (Wien, 1938), str. 64 (dalje: Lipusch, Österreich-Ungarns 
katholische Militärseelsorge).
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Marold Josef Ldst. I. R. 27 320

Luczak Leo Ldst. I. R. 31 6

Častka Andreas Ldst. I. R. 32 6

Budin Josip Ldst. Baon 30 6

Štepánek Johann Ldst. Baon 42 6

Dr. Hudal Alois Ldst. Baon 152 6

Vidav Anton Ldst. Baon 157 6

Škerjanec Martin Ldst. Baon 155 228

Žák Karl Ldst. Baon 37 230

Mejak Jakob Freiw. Schütz. Baon Nr. 7 614

Dr. Andolšek Johann Feldspit. 11/2. Gorjansko

Dolejsi Rudolf Feldspit. 5./3. 91

Mejak Michael Feldspit. 4./7. Dutovlje

Dr. Matoušů Ludwig Feldspit. 3./8. Stein

Škofič Marko Feldspit. 7./8. Ranziano

Hájek Josef Feldspit. 8./8. 91

Steinki Josef Feldspit. 4./9. Lovrana

Huiczki Josef Feldspit. 4./10. 91

Stepién Stan. [islaus] Feldspit. 7./10. Abbazia

Vlakaučić Dom.[inik] Feldspit. 4./13. 91

Zubricky Andr. [eas] Feldspit. 10./14. 311

Kopun Vladimir Feldpist. 1./15. 310

Zavadlal Paul Mob. Res. Spit. 4./3. 91

Krantz Josef Mob. Res. Spit. 9./5. Mannsburg

Navratil Franz Mob. Res. Spit. 4./8. 311

Idec Johann Mob. Res. Spit. 3./9. B. Stein 

Domac Mathias Mob. Res. Spit. 3./13. Adelsberg

Benković Ambros Mob. Res. Spit. 1./15. 310

Prgomet Steph.[an] Mob. Res. Spit. 2./15. 310

Gnidovec Anton Mob. Res. Spit. 2./16. 311

Grgić Archang.[elus] Mob. Res. Spit. 3./16. 311
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Kolb Steph.[an] Mob. Res. Spit. 4./16. 311

Trefil Steph.[an] Epid. Spit. 11. 330

Dittrich Otto Epid. Spit. 12. Ranziano

Zagoršak Stephan17 Epid. Spit. 9 Vojščica

Kun Ludwig Reserve Spital Csàktornya

Kogovšek Joh. [ann] Res. Spit. 2. 330

Kiss Steph.[an] Res. Spit. 3 330

Kokolj Karl Res. Spit. 4. 330

Cerjak Nikola Res. Spit. 5. 330

Vlassics Geza Honw. Spit. 1 bei R. Sp. 1 330

Humek [Umek] Michael Spit. Res. 1. Marburg

Tomšič Christ.[oph] Res. Spit. 2. Marburg

Prusina Joh.[ann] Kittenberg Sternthal

Pollay Nikol. Vršowitz Sternthal

Nagy Andr.[eas] Nagy Kikinda Sternthal

Nastran Fr.[anz] Reserv. Spit. Pettau

Bernatović Paul Ung. R. K. Spit. Suta

Gnidovec Anton Garn. Spit. Cilli

Dollinger Andr.[eas] Mob. Krank. H. Stat. 91

Serzták Julius Krank. Abschub. Stat. Nabresina

Kyrilka18 Rud.[olph] Rekonv. Stat. 330

Magjerec Georg Begleiter der verwundet. Züge 330

Vrečko Josef *

Garnison Spit. 8 LaibachKučmanić Steph.[an]*

Cegnar Joh.[ann]*

*Priimki vseh treh so prečrtani.
Laibach, am 3. Mai 1916.

Dr. Hromádka
Feldsuperior

17 Dejansko gre tu najbrž v seznamu za pomoto, saj je v seznamu Viktorja Lipuscha moč najti le: Zagoršak 
Franc. Prim. Lipusch, Österreich-Ungarns katholische Militärseelsorge, str. 72.

18 Viktor Lipusch piše: Kysilka Rudolf (Lipusch, Österreich-Ungarns katholische Militärseelsorge, str. 65).
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Na koncu seznama je bilo pripisano: "Die armeeunmittelbaren und die 
Mobilen Reservespitaler haben keine Feldpost N. und werden an den Standort 
adressiert." ("Neposredne armadne in mobilne rezervne bolnišnice nimajo 
[lastnih] številk vojne pošte in se naslavljajo na kraj oz. garnizon.")

Tudi v tem seznamu je moč najti kar nekaj slovenskih duhovnikov: Martin 
Škerjanec in pater Vidav sta delovala pri 155. in 157. črnovojniškem bataljonu, 
dr. Fran Kulovec je bil v tem času vojaški kurat pri 17. pehotnem polku kranj-
skih Janezov, vojaški kurat Anton Gnidovec je deloval pri mobilni vojaški bol-
nišnici 2/16. Seveda je med zapisanimi moč najti še druge, zanimivo pa je, da 
sta tudi med v originalu prečrtani tudi Slovenci; med njimi denimo kurat 26. 
domobranskega pehotnega polka Jožef Pinter, ki je 11. maja 1916 umrl zaradi 
posledic kapi.19

 
Judovski rabini pri soški armadi

Podobne sezname je moč najti tudi za druga časovna obdobja, kakor tudi za 
druge armade na vseh bojiščih. Odkrili pa so se tudi posamezni primeri sezna-
mov vojaške duhovščine drugih verskih skupnosti za posamezna časovna 
obdobja. V svojem poročilu za čas od maja do avgusta leta 1916 vojaški rabin 
dr. Meier Tauber, sicer v civilu profesor v Lvovu (dan. Lvivu)20, poročal, da so pri 
soški armadi za oskrbo vojakov judovske vere poleg njega sodelovali: Bela Dia-
mant, dr. Albert Schweiger, Aron David Deutsch, Moses Schwarz, Dr. Bernard 
Hausner, omenil pa je tudi delovanje tržaškega rabina dr. P. h. Chajes-a in Josefa 
Franka.21 Ob koncu leta 1917, torej v času, ko so cesarske čete po uspešni 12. 
ofenzivi frontno črto že prestavile na italijanska tla, pa je Tauber znova poročal 
vojnemu ministrstvu o urejenosti vojaških rabinov pri I. soški armadi22 in podal 
poimenski seznam.23 Posebej zanimivo je videti, za katere oddelke je bil posa-
mezen rabin odgovoren, pa tudi, od kdaj je bil v vojaški službi:

19 Prim. "Junaški slovenski kurat", Slovenec, 20. 5. 1916, št. 116, str. 2.
20 Prim. "Kleine Chronik", Neue Freie Presse, Abendblatt, 28. 12. 1915, št. 18444, str. 1.
21 ÖSTA/KA, KM 1917, Abt. 9, karton 1171, Nr. 68831, Bericht über die Tätigkeit der isr. Militärseelsorge 

der k. u. k. 5. Armee vom 12. Mai bis 31. August 1916.
22 Avgusta 1917 je prišlo reorganizacije in takrat sta bili ustanovljeni I. in II. soška armada.
23 ÖSTA/KA, KM 1917, Abt. 9, karton 1171, Nr. 68831, Bericht über die Tätigkeit der isr. Militärseelsorge 

der k. u. k. 5. Armee vom 12. Mai bis 31. August 1916, 
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Preglednica 2: Seznam vojaških rabinov ob koncu leta 1917

Ime in priimek Dodeljen k Feldpost Nr. Na bojišču od

Aron David Deutsch 10. pehotna divizija od 15. Nov. 
1917 525 22. II. 1916

Dr. Ernst Deutsch 17. pehotna divizija od 1. 
Novembra 1916 647 20. IV. 1916

Dr. Rudolf Ferda Feldspital 709 (7. Korpus) ? 357 13. 10. 1917

Dr. Elieren Frankel 12. pehotna divizija od aprila 
1916 293 April 191624

Dr. Ignaz Gerstl Etapno štacijsko poveljstvo 
Ljubljana od 5. septembra 1917 5. septembra 1917

Dr. Arnold Grünfeld 9. pehotna divizija od 14. 
septembra 1917 5. maj 1915

David Grünsfeld Feldspital 1410 od 29. avgusta 
1917 374 April 1917

Dr. Michael 
Halberstamm

Feldspital 1308
Od 31. avgusta 1917 192 Od 18. avgusta 1914

Dr. Emanuel Havas Etapno štaciljsko poveljstvo 
Celje od 5. oktobra 1917 Cilli Od 1. junija 1917

Salomon Hirsch 14. pehotna divizija od 17. 
oktobra 1916 361 Od 17. oktobra 1916

Dr. Ludwig Kun 41. honvedska pehotna divizija 
od 8. julija 1917 415 Od 8. julija 1917

Dr. Mojsije Margel Pohodne formacije 23. korpusa 
od 1. januarja 1917 356 Od 1. decembra 1916

Dr. Artur Rosenzweig Poveljstvo bolnišnic v 
Sternthallu od 10. Oktobra 1917 Sternthall Od 10. oktobra 1917

Moses Schwar[c]z25 20. honvedska pehotna divizija 
od 1. avgusta 1915 417 Od 1. avgusta 1915

Dr. Meier Tauber Poveljstvo I. soške armade (KISA 
I) od 21. oktobra 1917 383 Od 5. marca 1915

Dr. Friedrich Weiss 58. pehotna divizija od 2. 
septembra 1917 420 Od 2. septembra 

1917

S seznama se lahko razbere, da je bilo precej vojaških rabinov prideljenih 
enotam in sanitetnim ustanovam na soškem bojišču poleti 1917, kar pomeni, 
da so bili vsaj kratek čas aktivni tudi na tem delu bojišča. Poleg seznama pa 
je moč dobiti še dopis, ki ga je podpisal dr. Tauber in navedel, da je vsaka od 
obeh soških armad imela svojega poveljujočega vojaškega rabina. On sam je 
ostal pri I. soški armadi, pri II. soški armadi pa je bil za rabine odgovoren dr. 
Michael Halberstam.26 Iz doslej predstavljenih dokumentov je moč postavi-

24 Z rdečo je poleg njegovega zapisa zaznamek, da je bil z ukazom potem prestavljen v garnizijsko bol-
nišnico 15 v Krakov.

25 V vojaških šematizmih so njegov priimek zapisovali tudi koz Schwarcz.
26 ÖSTA/KA, KM 1917, Abt. 9, Karton 1171, Nr. 79846, Verzeichniss der Feldrabinner, Dr. Meier Tauber.



M. Šimac: "Dušni blagor" soške armade: oris duhovne oskrbe ...

702

ti strukturno ureditev duhovščine pri soški armadi. Pravzaprav o tem neko-
liko spregovori tudi Dienst u. Geschäftseinteilung (Službena ter poslovodna 
porazdelitev) poveljstva soške armade. Za katoliško vojaško duhovščino je bil 
odgovoren vojaški superior Janez Klobovs27, za pravoslavne Johann Papp, za 
evangeličane vojaški kurat Karl Pafli, za muslimane Salih Atiković, za Jude pa 
dr. Meier Tauber.28 Toda dokument, ki predstavi odgovorne v septembru 1917, 
nas seznani, da je bil takrat za pravoslavne vojaške duhovnike odgovoren Paul 
Boldea, kar pomeni, da je pozneje prišlo do spremembe oziroma premestitve.29 
Odkriti dokumenti tako prvič poimensko predstavijo vse odgovorne osebe, ki 
so bdele nad delovanjem vojaške duhovščine v državi priznanih veroizpovedi 
na soškem bojišču. 

27 Janez Klobovs, r. 29. 12. 1858, Škofja Loka; m. 8. 5. 1881; † 3. 4. 1930, Ljubljana (Letopis Cerkve na 
Slovenskem 2000: stanje 1. januar 2000 (Ljubljana, 2000), str. 431 (dalje: Letopis 2000).

28 ÖSTA/KA, Neue Feldakten, Kmdo d. ISA, Karton 30, Dienst u. Geschäftseinteilung, 1918 (KISA).
29 Prav tam, I. Isonzo-Armee Qu. Abt., Etapp. Insp. D. k. u. k. I. Isonzo-Armee, Praes. Feldpost 339, am 20. 

9. 1917.

Vojaški kurati na soški fronti v družbi vojaškega superiorja Janeza Klobovsa (Ilustrirani glasnik, 21. 12. 
1916, št. 16, str. 133)
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Behelf für die Pastorierung (Pripomoček za pastoralno delovanje)

Specifičnost terena, ki je botrovala k prilagoditvam bojevanja na italijanskem 
bojišču, je seveda vplivala tudi na vojaško duhovščino in njeno delovanje, zlasti 
še pri 5. armadi. Očitno so se tega zavedali tudi pri poveljstvu in zato leta 1917 
izdali poseben pripomoček za pastoralno delovanje na področju soške armade. 
Sama razčlenitev pastoralne oskrbe je bila v tem priročniku razdeljena na šest 
točk: 

pastorala v območju bojujočih se enot; pastorala v vojaških taborih za počitek 
oziroma oddih v zaledju (Retablirungsstationen); pri pohodnih formacijah 
(maršformacije); v etapnem območju (npr. pri armadnem pratežu); pastorala v 
vojaških bolnišnicah; pastorala pri vojnih ujetnikih. 

Bistvena naloga vojaške duhovščine vseh veroizpovedi pa je bila še vedno 
enaka: skrb za dušni blagor vojaštva.30 Duhovna oskrba na bojišču je vojaškim 
duhovnikom res prestavljala svojevrsten izziv, saj je vojna postregla s popolno-
ma novimi, svojevrstnimi situacijami, na katere pred vojno ni nihče niti pomi-
slil. Vojaški škof je seveda želel vedeti, kako uspešni so pri svojem delu in zato, 
skupaj z vojnim ministrstvom, vojaški duhovščini dal navodila, da naj meseč-
no poroča o svojem delovanju. V sklopu teh poročil so tako vojaški duhovni-
ki potem škofu poročali, kje in kdaj so maševali, komu so maševali (oddelku, 
bataljonu, bolnikom), v katerem jeziku so pridigali in o čem, prav tako pa so 
poročali tudi o vsakdanjih stikih z vojaštvom, o obiskih v strelskih jarkih, kakor 
tudi o skrbi za ranjene, bolnike; še posebej pa za padle in urejenost vojaških 
grobov.31 Ta poročila, ki jih danes hrani Vojni arhiv na Dunaju, podajajo zanimiv 
vpogled v delovanje vojaške duhovščine na frontnih črtah, tako tudi na soškem 
bojišču. 

Iz posameznih poročil vojaške duhovščine pri soški armadi

Vojaški kurat p. Archangelus Grgić, ki ga je moč najti že na prvem omenjenem 
seznamu vojaške duhovščine, je vojaškemu vikariatu 1. marca leta 1916 poro-
čal o svojem 20-mesečnem delu in srečevanju z vojaštvom, vojaškimi bolniki, 
ranjenci in umirajočimi. Kot vojaški kurat je bil vpoklican že ob začetku vojne 
in sprva je služboval na južnem bojišču, od poletja 1915 pa je bil na soškem 

30 ÖSTA/KA, KM, 1917, Abt. 9, Karton 1171, Nr. 59686 11/45, Behelf für die Pastorierung im Bereiche 
Isonzo-Armee 1917.

31 Pastoralblatt für die k. u. k. Katholische Militär- u. Marinegeistlichkeit, št. 1 (1916), str. 17−18.
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bojišču, kjer se je nato znašel pri mobilni rezervni vojaški bolnišnici sv. Danijel 
na Krasu (Mob. Res. Spit. 3/16). 

V času druge italijanske ofenzive je v njihovo bolnišnico prihajalo ogro-
mno število ranjenih z doberdobske planote, saj so bili prva bolnišnica za fron-
tno črto ("das erste Spital an naechster Bahnstation hinter Plateau waren"). V 
samo eni noči so odpravili tri vojaške bolniške vlake z več kot 400 ranjenimi in 
obolelimi, kljub temu pa jih je pri njih ostalo še nad 1000. 

Julija 1915 je med vojaki izbruhnila kolera in prav njihova bolnišnica v Šta-
njelu je imela to čast, kakor je zapisal kurat, da je bila spremenjena v central-
no bolnišnico za kolero ("in Zentral Cholera Spital"). Temu primerno so jo tudi 
popolnoma zastražili in uredili kontumac. Tri mesece je kurat deloval med več 
kot 1200 obolelimi, od tega jih je skoraj 200 umrlo v njegovih rokah: "Diese Zeit 
wird für mich für das ganze Leben umwergesslich bleiben." ("Ta čas mi bo vse 
življenje ostal v spominu.") Po tej izkušnji so sanitetno ustanovo uporabljali ves 
čas kot epidemijsko bolnišnico, kamor so pošiljali vse obolele z različnimi bole-
znimi (tifus, kolera itd.). Od teh so po ozdravitvi velik procent ozdravljenih bol-
nikov poslali nazaj na fronto. Vsak dan je kot kurat maševal v enem od objektov 
oziroma bolnišničnih barak in bolniki so radi sprejemali obhajilo. V eni od hiš 
so pridobili celo majhen harmonij, kar je praznične svete maše in praznike na 
sploh le še bolj ozaljšalo.

Pastoralna dejavnost na razglednici iz zbirke Vojska v slikah (Zasebna zbirka Simona Kovačiča)
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Bolnike je zalagal s krščansko literaturo, precej knjig so mu v ta namen 
poslali z dunajske centrale za vojaško lekturo, ni pa pozabil omeniti niti vseh 
drugih paketov, ki so prihajali iz Budimpešte, Zagreba, Ljubljane in Salzburga. 
Bolnišnico so oskrbeli tudi z različnimi dnevnimi in tedenskimi časopisi in listi 
v vseh jezikih monarhije. Prav tako je poročal, da so zgledno skrbeli za voja-
ško pokopališče: "Hier am Karste habe wieder einen hübschen Friedhof mit 
etwa 400 Toten, die fast alle an meinen Händen gestorben sind und alle ohne 
Ausnahme von mir begraben." ("Tu na Krasu imam eno lepo pokopališče z okoli 
400 mrtvimi, ki so skoraj vsi umrli na mojih rokah in sem jih vse brez izjeme 
sam pokopal.")32 Prav na omenjenem pokopališču so naslednjega leta postavili 
spomenik, slovesnosti pa se je udeležil tudi poveljnik soške armade Svetozar 
Boroević pl. Bojna (1856–1920). O slovesnosti je objavil prispevek časopis Slo-
venec: 

Pokopališče je najlepše na celi fronti, kar je zasluga poveljnika vojne bolnišnice 
štabnega zdravnika dr. Bittmana in vojnega kurata p. Arhangela Grgića. Na tem 
pokopališču počivajo večinoma Slovenci, posebno Spodnještajerci, ki so branili 
leta 1915. Doberdob in pa vojaki 27. dom. p., ki so branili Lokvico in Novo vas. 
Pokopališče je bilo otvorjeno 18. jul. 1915. …33

O delu v vojaški poljski bolnišnici v Podmelcu (Feldspital 3/15) je v pasto-
ralnem poročilu za mesec januar 1916 dne 7. februarja 1916 poročal katoliški 
rezervni vojaški kurat Johann Friedrich. Kurat je v bolnišnici vsak dan maševal, 
pogosto tudi biniral, vodil večerne molitve in navedel, da se svete maše dnevno 
udeleži okoli 120 pacientov, deloma pa tudi pripadniki sanitetnega osebja. V 
poročilu je med drugim zapisal, da je bilo od vzpostavitve bolnišnice tja pripe-
ljanih 38.394 pacientov. Od tega je bila večina katoliške in grško-katoliške vere, 
nacionalno pa je navedel naslednje podatke: "… davon Deutschen 900, Ungarn 
12.500, Polen 9300, Böhmen 5382, Kroaten 2200." ("…od tega 900 Nemcev, 
12.500 Ogrov, 9300 Poljakov, 5382 Čehov in 2200 Hrvatov.") Samo v januarju t. 
l. je bilo v bolnišnico pripeljanih 3300 pacientov. Kljub trudu in prizadevanjem 
zdravnikov in osebja je tudi med temi kosila smrt. Do takrat je umrlo 605 mož, 
od tega le v januarju 53 (27 katoličanov, 10 grkokatolikov, 4 pravoslavni, 3 pro-
testanti obeh veroizpovedi, 2 Juda, 1 musliman, za 6 pa verske pripadnosti niso 
ugotovili ("unbekannt"). Vse umrle so pokopali na tamkajšnjem novem in lepo 

32 ÖSTA/KA, AFV, karton 217, Bericht über die Wirksamkeit durch 20 Monate des Krieges, Michael Grgić 
(p. Archangelus) ("Poročilo o delovanju skozi 20 mesecev vojne")

33 "Iz Štanjela", Slovenec, 25. 7. 1917, št. 168, str. 4.
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urejenem vojaškem pokopališču.34

Marca 1916 je na apostolski vojaški vikariat romalo tudi poročilo vojaške-
ga kurata Juliusa Vojtasiaka iz ljubljanske garnizijske bolnišnice št. 8 za mesec 
februar 1916. Takrat je, po zapisu vojaškega duhovnika, v bolnišnici in njenih 
podružničnih stavbah bilo približno 1000 ranjenih in bolnikov vseh nacional-
nosti in veroizpovedi monarhije. V januarju in februarju pa je tam preminulo po 
24 mož (v februarju tako 14 katoličanov, 2 grškokatoliške vere, 5 pravoslavnih, 
1 evangeličan, 1 Jud in 1 musliman). Kot vojaški kurat je vsako jutro ob sedmih 
maševal v kapeli garnizijske bolnišnice, včasih pa tudi v bolniških sobah, kjer je 
v več jezikih potem tudi pridigal. Glede slednjega pa je zapisal, da je pridigal o: 
"Die Vorsehung Gottes, wozu die verschiedenen Leiden, Gottesfurcht, Vaterlan-
dsliebe." ("Božji previdnosti, različnem trpljenju, bogaboječnosti, ljubezni do 
očetnjave.") Vsak dan je obiskal ranjence in bolnike, se z njimi pogovoril, jim 
razdeljeval knjige in jim, če so želeli, podelil tudi zakramente (spoved, obhaji-
lo); težko ranjenimi pa tudi poslednjo popotnico. Vse umrle so pokopali pri sv. 
Križu v Ljubljani.35

Takšna poročila je moč najti tudi za pripadnike drugih veroizpovedi. Pra-
voslavni36 vojaški kurat Paul Boldea je denimo leta 1917 poročal o svojih aktiv-
nostih od julija do septembra t. l. Večji del poročila se nanaša na njegovo skrb 
za bolne in ranjene, ki so se znašli v zaledju soškega bojišča. Med drugim je tako 
v mesecu juliju bil tudi na Gorenjskem in obiskal Škofjo Loko, Kamnik, Vrhni-
ko, Bled in Lesce. V avgustu se je zadrževal na področju Ajdovščine (Nemci, Sv. 
Križ. Sv. Daniel, Opčine, Trst), v septembru pa Maribor, Celje, Osek. Med vojake 
je razdeljeval molitvenike, časopise in koledarje ter jih bodril z državno-patri-
otskimi nagovori. V vseh stabilnih mobilnih rezervnih in poljskih bolnišnicah 
je tolažil ranjene, težko ranjenim in umirajočim pa podelil zakramente svete 
vere. Pokopaval je mrtve, kjer drugih duhovnikov ni bilo. V ljubljanski garniziji 
je vsako nedeljo in praznike daroval sveto mašo. Dne 17. avgusta 1917 je ob 
cesarjevem rojstnem dnevu v Šiški opravil praznično sveto mašo (Te Deum) in 
pridigo v romunskem in srbskem jeziku. Maše se je udeležilo precej častnikov 
in veliko število vojakov pravoslavne vere.37

Duhovna oskrba vojaštva je bila na italijanskem bojišču seveda povezana 

34 ÖSTA/KA, AFV, karton 217, Feldspitals Nr. 3/15, Pastoralbericht für den Monat Jänner 1916, Feldkurat 
Friedrich.

35 Prav tam, Militärseelsorge des k. u. k. Garnisonsspitals Nr. 8 in Laibach, Pastoralbericht für den Monat 
Februar 1916, Feldkurat Vojtassak Julius.

36 O romunskih pravoslavnih vojaških kuratih na italijanski fronti glej: Ionela Zaharia, "Romanian 
Military Priests from Austria-Hungary on the Italian Front during World War I", Transylvanian Review 
23, št. 4 (2014), str. 43–53.

37 ÖSTA, KM 1917, Abt. 9, karton 1170, Griechisch-orientalische Militärseelsorge der k. u. k. Isonzo-
Armee Nr. 1115, T'atigkeitsbericht.
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tudi s situacijo na frontni črti. Če je bila enota na maršu ali v postopku preme-
ščanja ali zapletena v hude spopade, kurati praviloma niso imeli dosti možnosti, 
da bi lahko maševali ali pridigali vojaštvu, so pa zato takrat delovali pri sanite-
tnih postajah in podeljevali zakramente, pokopavali padle in tolažili ranjence. 
V času 11. soške ofenzive je tako vojaški kurat 31. črnovojniškega pehotnega 
polka Teschen Johann Bargiet za čas od 2. do 9. septembra zapisal: "Das Regi-
ment in schweren Kämpfen am Monte San Gabriele." ("Polk v težkih bojih na sv. 
Gabrijelu.") Prvič je lahko nagovoril može šele 16. septembra, ko jim je pridigal 
o "Eigenschaften Soldatentreue" ("lastnostih vojakove zvestobe").38 Govoril jim 
je torej o vojaški zvestobi, ki pa so jo možje, ki so preživeli to krvavo bitko za 
Škabrijel, še kako izkazali. 

38 ÖSTA/KA, AFV, karton 233, Ausweis über den in Monate September 1917 abgehaltenen 
Militärgottesdienst, Feldkurat Johann Bargiet.

Vojaški kurat mašuje pripadnikom 21. domobranskega pehotnega polka na Bovškem (Iz albuma LIR 21, 
last Davida Brezigarja)
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Vigilate, fratres …

Našli pa so se tudi takšni duhovniki, ki se niso ustrašili topniških obstreljevanj 
in boja ter so z vojaki v jarkih delili dobro in hudo. Med te je na soškem bojišču 
po pričevanju vojakov gotovo sodil Valentin Jerše:39 

Mnogokrat so med sv. opravilom pokali šrapneli in granate okrog njega, a on ni 
nikoli pustil oltarja, dokler ni dovršil svoje službe. Vsak teden nam je bral sv. mašo 
prav v strelskem jarku, ko smo bili komaj 30, na enem mestu celo samo 7 korakov 
oddaljeni od sovražnika. Sovražne krogle so zbijale po železju, a naš gosp. kurat 
se ni dal motiti v svojem svetem delu. Na sveti večer nam je priredil polnočnico 
v kaverni.40 

Vojaški kurati so si s takšnim ravnanjem med vojaštvom pridobili ugled. 
Zato so njihove pridige in besede pri vojaštvu najbrž imele precej večjo težo 
kot bi jo sicer imele pridige kurata, ki je bil nekje v zaledju ali v garnizijah. 

Med vojaško duhovščino pa so seveda našli tudi posamezniki, ki so bili 
vojaštvu pa tudi civilnemu prebivalstvu vse prej kot zgled. To je moč zaslediti 
tudi v izjavi kurata Jerneja Hafnerja (1888–1955), ki je sobratom duhovnikom 
odgovarjal na očitke o delovanju vojaških kuratov v duhovniškem glasilu Vza-
jemnost. Med drugim je tako zapisal: 

Rad priznam, o custodes hominum, da kateri naše častite družbe ni, kakor bi 
moral biti, dasi se ravno slovenski kurati posebno dobro drže in imajo pravega 
duha. Vprašam pa tudi, če so – doma – vsi – svetniki?41 

Črniški župnik Alojzij Novak, ki je v neposrednem zaledju soškega bojišča 
imel dovolj stika z vojaško duhovščino, je bil v kritiki še bolj neposreden, ko je 
zapisal, da je videl zgledne vojaške kurate, pa tudi takšne, "da Bog pomagaj!"42 
Pri tej kritiki seveda ni bil osamljen, kar je moč najti tudi v drugih župnijskih 
kronikah in spomenicah. Blejski župnik je tako leta 1918 v spomenici škofu 
potožil, da je bilo tudi življenje in obnašanje enega od tamkajšnjih vojaških 
kuratov "nad vse pohujšljivo, da so se matere in dekleta zgražale."43 V kolikor so 

39 Valentin Jerše, r. 3. 3. 1882 Dobrava; m. 12. 7. 1906; † 10. 1. 1947 Vrhpolje (Letopis 2000, str. 443).
40 "Mož na svojem mestu", Slovenec, 4. 8. 1917, št. 177, str. 6.
41 Jernej Hafner, "Kako je z dušnim pastirovanjem v vojski?!", Vzajemnost, št. 5−6 (1917), str. 52.
42 Župnijski arhiv (ŽA) Črniče, Črniška kronika. – Kronika je izšla tudi kot monografija: Črniška kronika: 

frontno zaledje v Vipavski dolini med prvo svetovno vojno, ur. Podbersič ml. in Drago Sedmak (Gorica, 
2014).

43 NŠAL, ŠAL V., Vizitacije, f. 15, Promemoria o stanju verskega življenja v župniji sv. Martin na Bledu ob 
kanonični viziataciji dne 25. jan. 1918.
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o tem prišla poročila oziroma pritožbe oblastem, je bil kurat (ne glede na ver-
sko pripadnost) velikokrat sprva premeščen oziroma, če je bila pritožba širše 
razsežnosti, tudi obravnavan in potem tudi odslovljen.44

V danih razmerah…

Ne glede na to pa je večina še vedno poskušala opravljati svojo službo in med 
vojaštvo prinašati tako razvedrilo v obliki cigaret, literature in drugih skromnih 
pozornosti, kakor tudi svete zakramente. Te so opravljali, kjer in kadar je bila 
priložnost, pri tem pa so po svojih močeh poskušali poskrbeti tudi za duhovni 
blagor civilnega prebivalstva, ki se je tam še nahajalo. Vojaški kurat Hafner je 
takšno oskrbo v mirenski župniji plastično opisal: 

Poleg automatne omare so okrasile ženske mizo za daritev, naokoli so težko 
hropli ranjenci, sredi sobe in v veži so klečale žene in otroci, v kotu je sedel pri 
telefonu musliman s fesom na glavi in cigareto v ustih, na vse to je svetila plinova 
svetilka.45 

Pomemben pa je bil tudi stik vojaškega kurata z vojaki v prvih bojnih črtah. 
Obiski na fronti so tkali vezi in zaupanje med kuratom in vojaki. Vojaški kurat 
Leopold Turšič46 je obiske pri enotah na položajih takole opisal v časopisni črti-
ci: 

Kaj je moje opravilo pri takih obiskih? Veš, vsedem se na skalo, pa moram biti 
dobro krit, fantiči in možakarji pa ležejo za skale ob meni. Potem jim pa po 
domače kaj popridigam o vsem mogočem. Tudi po nemško jo je treba včasih 
udariti, a nič ne dé: ne boj se, da bi zatajil svoj materin jezik! Tako ponavljam od 
kompanije do kompanije.47 

Pri tem delu je vojaški duhovščini obeh vojskujočih se strani na italijan-
skem bojišču predstavljal tudi sam teren z vsemi posebnostmi v različnih letnih 
časih. Težave jim torej niso povzročale le sovražne krogle in granate, pač pa tudi 
vremenske nevšečnosti, plazovi, leteče kamenje, dež, sneg in mraz. O tem zgo-

44 Prim. Patrick J. Houlihan, Clergy in the trenches: Catholic military chaplains of Germany and Austria-
Hungary during the First World War (Chicago, 2011), str. 157−158 (dalje: Odslej: Houlihan, Clergy in 
the trenches).

45 "O daritvi svete maše pri c. in kr. pešpolku v vojski", Slovenec, 3. 10. 1916, št. 226, str. 1–3.
46 Leopold Turšič, r. 13. 11. 1883, Stari trg pri Ložu; m. 15. 7. 1907; † 30. 5. 1927, Krško (Letopis 2000, str. 

429).
47 "Kako se godi vojnemu kuratu gospodu Turšiču?", Slovenec, 2. 11. 1915, št. 250, str. 3.
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vorno priča zapis Cirila Kanduta, ki je deloval pri skupini Golobar in je takrat 
skrbel tudi za 20. lovski bataljon: "Weil aber das bei Schnee und Sturm unmö-
glich ist, musste seit 21. 3. jede Pastoration ruhen." ("Ker pa je to zaradi snega 
in viharjev od 21. 3. nemogoče, je moralo vsako pastoralno delo obstati.")48 O 
oviranju pastoralnega dela zaradi težav z vremenom in terenom so poročali 
tudi drugi duhovniki. Vojaški kurat Franc Letonja je marca 1916 deloval pri 153. 
črnovojniškem bataljonu. V poročilo je zapisal: "Am 7. u. 12. III. ereigneten sich 
auf dem Naßfelde49 2 Lawinen- Unglücksfälle. Bei beiden war ich sogleich an Ort 
u. Stelle, beim zweiten die ganze Nacht hindurch, erteilte den Verschütteten die 
Generalabsolution, spendete die hl. Sterbesakramente u. tröstete die Verwunde-
ten." ("Dne. 7. in 12. 3. je prišlo do nesreč, ko sta se sprožila 2 plazova. Pri obeh 
sem bil takoj na kraju dogodka, pri drugi nesreči vso noč, zasutim sem podelil 
splošno odvezo, podelil zakramente za umirajoče in tolažil ranjene.") Posledič-
no je potem žrtve plazu pokopal, in sicer, kakor piše, 8. in 17. marca, ko jim je 
ob grobovih tudi govoril; prvič je kot temo vzel sloviti citat "Dulce et decorum 
pro patria mori" ("Sladko in častno je umreti za domovino"), drugič pa "Cita 
mors ruit" ("Smrt hitro pride").50

Vojaški kurat Anton Klasinc51 je leta 1917 o zimskih razmerah poročal, da 
je marca na Duplji planini višina snežne odeje merila kar sedem metrov. Posle-
dično zaradi tega tudi niso mogli pokopavati padlih in so jih odnašali v doli-
no ter pokopavali drugod.52 V naslednjem mesecu pa je Klasinc poročal, da je 
snežni plaz 6. aprila poškodoval veliko barako, v kateri je bil tudi oltar. Ob tem 
je plaz terjal 9 življenj več pa je bilo ranjenih.53 Klasinc pa se je, tako kot drugi 
duhovniki, srečal tudi s primeri samomorov med vojaki. Do takšnih tragičnih 
dogodkov pa ni prihajalo le na frontnih črtah, pač pa tudi v varnem zaledju. V 
preddvorski župnijski kroniki je tako moč zaslediti primer, ko se je romunski 
vojak ustrelil zato, ker, kakor je zapisal župnik: "dolgo časa ni dobil od žene 
pisma in je obupal."54

48 ÖSTA/KA, AFV, Karton 227, Pastoralbericht für den Monat März 1917, Gruppe Golobar, Ciril Kandut.
49 V prevodu: "Mokrišče oz. Mokrine – bolj verjetno pa gre tu dejansko za kraj: prelaz Nassfeld (1530 m) 

na avstrijskem Koroškem. Tam se je marca 1916 nahajal dotični 153. črnovojniški bataljon. Bil je v 
sestavu 94. avstro-ogrske pehotne divizije, del divizijskega odseka II (Abschnit II), kateremu je marca 
1916 poveljeval Brestaničan generalmajor Gustav Globočnik von Vojka (1859–1946). – Za podatke 
se zahvaljujem zgodovinarju Klemenu Lužarju.

50 ÖSTA/KA, AFV, Karton 218, Pastoralbericht für den Monat März 1916, Ausweis der von der 
Militärseelsorge des k. k. Ldst. Inf. Baon N. 153, Franc Letonja.

51 Anton Klasinc (p. Engelbert OFM); r. 30. 12. 1890 Cirkovce; m. 16. 7. 1914; † 26. 11. 1958 Zagreb 
(Catalogus cleri 1917, str. 155; NŠAM, Rojstna matična knjiga (RMK) Cirkovce 1879–1900, 173, zap. 
št. 81). 

52 ÖSTA/KA, AFV, Karton 227, Pastoralbericht für den Monat März 1917, Klasinc Anton.
53 ÖSTA/KA, AFV, Karton 228, Pastoralbericht für den Monat April 1917, Klasinc Anton.
54 ŽA Preddvor, V svetovni vojski 1914–1918.
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Teren soškega bojišča je že sam po sebi predstavljal precej nevarnosti, voja-
ki pa so bili ob tem dodatno izpostavljeni še nasprotnikovim obstreljevanjem. 
Prav že omenjeni vojaški kurat Klasinc je to sam izkusil 29. avgusta 1917, ko se 
je očitno sprožil plaz in kamen je zadel kurata ter močno ga ranil. Prepeljan je 
bil v vojaško bolnišnico v Beljak, kjer si je opomogel in se že kmalu znova znašel 
pri svoji enoti.55 Služba je bila torej zahtevna, uspeh med moštvom in častniki 
pa velikokrat pičel oziroma negotov.

Ob tej osnovni skrbi za vojaštvo in ob pisarniškem delu z mrliškimi mati-
cami ter drugimi spisi so vojaške duhovnike kaj kmalu vpeli še v opravila, ki so 
jih od njih terjale vojaške oblasti. Med drugim so tako ponekod prevzeli službo 
cenzure in cenzurirali vojaška pisma. Takšno nalogo je opravljal tudi musliman-
ski imam Salih ef. Atiković.56 Poleg cenzure pa se je leta 1917 pojavila še ideja, 
da se po nemškem vzoru vzpostavijo vojaški domovi, namenjeni za telesni in 
dušni blagor vojaštva, ki bi vsaj malo olajšali enolično vojaško življenje.57 Tudi 
pri vodenju takšnih domov bi pomembno vlogo prevzeli vojaški kurati. Takšen 
dom so, denimo, prav poleti 1917 odprli tudi v Štanjelu: "Popoldne se je slove-
sno otvoril vojaški dom 'Boroević'. Zborni poveljnik Scharitzer je pozdravil gen. 
polkovnika Boroevića in ga prosil, naj otvori vojaški dom, ki nosi njegovo ime. 
…"58 Poleg takšnih domov pa so, velikokrat samoiniciativno, večkrat pa tudi na 
pobudo vojaških duhovnikov, vojaki sami želeli postaviti kapelice, cerkvice itd. 
Sad tega so bili številni verski objekti na vseh frontnih črtah; med temi je tudi 
slovita cerkev sv. Duha na Javorci, ki so jo zgradili pripadniki 3. gorske brigade.

Nič čudnega torej, da so se o delovanju večine vojaške duhovščine vojaške 
oblasti v splošnem pohvalno izražale, pa tudi vojaški škof Bijelik, ki je ob mno-
gih inšpekcijskih obiskih frontnih črt in zaledja sam spremljal njihovo delo, ni 
štedil s pohvalami (vendar tudi z grajami in aktivnimi ukrepi ne!). O tem pričuje 
tudi zapis v Jegličevem dnevniku, s katerim se je vojaški vikar razgovoril po obi-
sku fronte decembra 1915: "Vojaške kurate je videl: vse jih hvali, da za vojake res 
skrbe in se ne boje nobene nevarnosti."59 Pohvalno pa so se o vojaški duhovšči-
ni izražali tudi drugi poveljniki in vojskovodje.60 To se je na svoj način izražalo 
tudi s podeljenimi odličji in odlikovanji, duhovniškimi križci za zasluge. Med 
odlikovanimi pa so se znašli tudi tisti, ki so "za vero, dom cesarja" prelili svojo 
kri in darovali svoja življenja.

55 Prim. "Nevarno ranjen", Slovenec, 14. 9. 1917, št. 210, str. 3; ÖSTA/KA, Quali, Karton 1385, Klasinc 
Anton.

56 Šimac, Vojaški duhovniki, str. 350.
57 Lipusch, Österreich-Ungarns katholische Militärseelsorge im Weltkrieg, str. 109−110.
58 "Iz Štanjela", Slovenec, 25. 7. 1917, št. 168, str. 4.
59 Jegličev dnevnik: znanstveno kritična izdaja, ur. Blaž Otrin, Marija Čipić Rehar (Celje, 2015), str. 648.
60 Prim. Ruhmesblätter der k. u. k. Militärgeistlichkeit aus dem Weltkrieg 1914−1917 (Wien, 1917). 
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Na italijanskem bojišču padli …

Največji zgled požrtvovalnosti so gotovo predstavljali tisti, ki so, kakor vojaki 
"na poljih časti in slave" preminuli neposredno na bojni črti. Seveda pa so umi-
rali tudi v zaledju za posledicami ran, bolezni itd. V času prve svetovne vojne je 
bilo slednjih 43, takšnih, ki so padli na frontnih črtah, pa je bilo med katoliškimi 
in grško-katoliškimi duhovniki 11; od tega jih je kar šest padlo na jugozaho-
dnem bojišču.61 Umirali pa so tudi vojaški kurati drugih veroizpovedi. Tako je 
29. septembra 1917 granata ubila pravoslavnega vojaškega kurata črnovojni-
škega 22. pehotnega polka Dionisiusa Munteanuja, ki je svoje poslednje počiva-
lišče, kakor je zapisal Boldea, našel na pokopališču v Zaloščah pri Gorici.62 Zani-
mivo je, da Vojaški pastoralni list navaja, da je pri isti enoti tega dne padel tudi 
grškokatoliški vojaški kurat Stephan Proskurnicki.63 Časopis Slovenec je povzel 
ukrajinske liste, ki so poročali, da sta tistega dne res padla "na soški fronti dva 

61 Houlihan, Clergy in the trenches, str. 214.
62 ÖSTA, KM 1917, Abt. 9, karton, 1170, Griechisch-orientalische Militärseelsorge der k. u. k. Isonzo-

Armee Nr. 1115, T'atigkeitsbericht.
63 Pastoralblatt für die k. u. k. Katholische Militär- u. Marinegeistlichkeit, št. 1 (1917), str. 80.

Ohranjeni spomenik, postavljen divizijskemu župniku dr. Andolšku na vojaškem pokopališču (Foto: 
Mitja Močnik)
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ukrajinska vojna kurata Štefan Prskurnicki in Deniz Muntean."64

Prav v letu 1917 je smrt na soškem bojišču terjala tudi dve življenji aktivnih 
katoliških vojaških duhovnikov – vojaškega kurata Edvarda Stumpfa in Slo-
venca, divizijskega župnika 9. divizije dr. Janeza Andolška. O prvem je poročal 
Slovenec 30. avgusta 1917: "V 11. soški bitki je padel vojni kurat Edvard Stumpf, 
duhovnik praške nadškofije. Granata je priletela v njegovo kaverno."65 Podob-
no usodo je doživel tudi divizijski župnik dr. Andolšek. Časopis Slovenec je 12. 
junija 1917 objavil notico o njegovi smrti in sporočil, da je dr. Janez Andolšek 
umrl "v noči med 5. in 6. junijem pri Selu na Krasu (južno od Kostanjevice) vsled 
več težkih ran, prizadetih od granate. Pokopan je bil na vojaškem pokopališču 
v Berju."66 Na tamkajšnjem pokopališču je še ohranjen spomenik, ki so mu ga 
postavili vojaki njegove divizije. 

Namesto sklepa

Vojaška duhovščina na soškem bojišču je na obeh straneh po svojih močeh 
poskušala lajšati vse tegobe in stiske, v katerih so se znašli vojaki in častniki. 
Zgledni in požrtvovalni so med njimi uspeli zanetiti plamen odločenosti in 
poguma, posamezni slabi zgledi pa so seveda negativno vplivali tako na javno 
podobo vojaškega duhovnika, kakor tudi na moralo vojaštva, pa tudi civilne-
ga prebivalstva. Vsekakor so tudi oni pustili svoj pečat v tej podobi trpljenja 
in gorja prve svetovne vojne, na katerega nas danes spominjajo vojaške osta-
line, ponekod osamljeni križi in spominska obeležja pa tudi posamezni verski 
objekti (npr. kapelica na Mrzlem vrhu), pri izgradnji katerih so po svojih močeh 
sodelovali. Omenjeni prispevek je le bežen oris njihovega delovanja.

Kratice in krajšave:
Baon - Bataillon
(G.) Geb. Brigade – Gebirgsbrigade
Abt. – Abteilung
Brig. – Brigade
Epid. Spit. – Epidemie Spital
Feldspit. – Feldspital
Fkur. – Feldkurat
Fmlt. – Feldmarschalleutnant
Gr. Kath. – Griechisch-katholisch
IR – Infantiere Regiment
k. k. Ldst. Inft. – kaiser-koeniglich Landsturm-Infanterie
k. k. Ldw. Inft. – kaiser-koeniglich Landwehr-Infanterie

64 "Junaška smrt dveh vojnih kuratov", Slovenec, 23. 10. 1917, št. 243, str. 3.
65 "Vojni kurat padel", Slovenec, 30. 8. 1917, št. 198 , str. 5.
66 "Vojni kurat dr. Ivan Andolšek je padel", Slovenec, 12. 6. 1917, št. 132 , str. 3.
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k. u. – königlich ungarisch
Kdo – Kommando
LIR. – Landwehrinfanterieregiment
Mob. Kranken – Mobile-Kranken
Mob. Res. – Mobil Reserve
R. K. – Rote Kreuz
Ung. – Ungarische

Miha Šimac

"PEACE OF SOUL" AT THE ISONZO FRONT: AN OUTLINE OF SPIRITUAL 
CARE AT THE ISONZO BATTLEFIELD 1915–1917 

SUMMARY
 

The Imperial soldiers of all seven religious communities that were recognised 
in the country received spiritual care by the military clergy during the World 
War I. In each army, the organization of the military clergy was inspired by 
peaceful territorial arrangements. At the outbreak of the war in 1915, similar 
behaviour was applied to the newly established 5th (Isonzo) Army, comman-
ded by General Svetozar Boroević von Bojna. The Italian armed forces did not 
receive the systematic arrangement of the military vicariate until the first sta-
ges of the conflict. The paper briefly depicts the regulation of the military spi-
ritual care of the Isonzo Army between the years 1915 and 1917. At the head 
of the (Catholic) military clergy at the Isonzo Army, was initially the superior 
leader Hromadka, but later the Slovenian, superior Janez Klobovs, took over 
his place. Each division was headed by a divisional priest, while military curates 
served at military units and medical facilities. Their main task was to care for 
the dignity of the military, and carry out different assignments defined by the 
military authorities (e.g. censorship of military mail). The activities of the mili-
tary clergy are presented on the basis of documents held by the War Archives 
in Vienna. Among these, the lists of (Catholic or Greek Catholic) military cler-
gy at the Isonzo Army during specified periods have been published here for 
the first time. The records confirm the presence of Slovenian military curates 
that operated at various military units or medical facilities. At the Italian front, 
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there were also military curates of other religions. For the first time, the article 
presents the names of the Jewish military rabbis who worked in this area for a 
certain period. Despite the difficulties posed by the situation on the battlefield 
and the various, sometimes also inadequate characteristic features of individual 
military priests, military curates on both sides of the front line tried to relieve all 
the difficulties and troubles in which soldiers and officers found themselves and 
primarily to follow their mission – to care for the well-being of every individual.





717

S
H
S 

tudia
istorica
lovenica

UDK 94(497.473)''1917'':272      DOI 10.32874/SHS.2018-26
          94(100)''1914/1918''
1.01 Izvirni znanstveni članek

Od porazov do zmag z božjo 
pomočjo 

Goriška duhovščina in leto 1917

Renato Podbersič
Dr. zgodovine, znanstveni sodelavec

Študijski center za narodno spravo
Tivolska 42, SI – 1000 Ljubljana

e-pošta: renato.podbersic@guest.arnes.si

Izvleček:
Prispevek obravnava delovanje Katoliške cerkve na Goriškem v vojnem letu 
1917. Goriška duhovščina, večinoma zelo zvesta državi in habsburški vladarski 
družini, je med vojno delila žalostno usodo Goriške nadškofije, ki je trpela 
zaradi krvavih spopadov na soški fronti. Duhovniki sicer niso sodelovali v 
neposrednih vojnih spopadih, so pa nudili raznovrstno pomoč preizkušanemu 
prebivalstvu, bodisi v begunstvu ali pa v neposrednem frontnem zaledju. Ob 
prodoru pri Kobaridu jeseni 1917 se je velika večina goriške duhovščine iskreno 
razveselila avstro-ogrske zmage in uničujočega italijanskega poraza. 

Ključne besede:
Cerkev in vojna, duhovščina na Primorskem, soška fronta, Goriška nadškofija, 
nadškof Frančišek B. Sedej

Studia Historica Slovenica 
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 18 (2018), št. 3, str. 717–736, 41 cit., 5 slik 
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški)
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O Goriški nadškofiji

Goriška nadškofija je uživala poseben položaj in pozornost znotraj avstrijske 
Cerkve zaradi izpostavljene lege na obrobju monarhije ter zapletenega naro-
dnostnega položaja. Obsegala je ožjo Goriško, Vipavsko dolino do Hublja 
oz. kranjske meje na vzhodu, goriški Kras, Brda, Soško dolino, Cerkljansko in 
avstrijsko Furlanijo do italijanske meje na zahodu. Šlo je za geografsko precej 
razgibano področje, od Alp na severu do morja na jugu pri Tržiču (Monfalco-
ne). Od Vipavske doline na vzhodu do furlanske ravnine na zahodu. 

V političnem smislu je Goriška nadškofija obsegala skoraj celotno Pokne-
ženo grofijo Goriško-Gradiščansko, deželo v okviru habsburške monarhije.1 
Deželno glavno mesto je bilo hkrati tudi sedež nadškofa in stolne cerkve. Deže-
la je bila razdeljena na pet okrajnih glavarstev: goriško, tolminsko, sežansko, 
gradiščansko in tržiško (Monfalcone). Goriški deželni glavar od leta 1913 do 
konca prve svetovne vojne je bil duhovnik dr. Luigi Faidutti.2 

Od leta 1830 naprej je goriški nadškof nosil naslov "ilirski metropolit". V 
to metropolijo so kot sufragani spadale tržaško-koprska, ljubljanska, poreško-
-puljska in krška škofija. Leta 1915 je bilo v goriški nadškofiji 365 duhovnikov, 
od tega 205 v dušnem pastirstvu. Celotna nadškofija je bila razdeljena na 194 
pastoralnih enot ali "stationes curatae", to je župnij, vikariatov, kuracij in kapla-
nij. Goriški nadškofje so poznali nenapisano pravilo, da se duhovniki namešča-
jo po etničnem principu. Tako so v slovenskih pastoralnih enotah službovali 
slovenskih duhovniki.3

Ob začetku spopadov na soški fronti maja 1915 je Goriška nadškofija štela 
dobrega četrt milijona prebivalcev, večinoma katoličanov. Njeno ozemlje je 
bilo razdeljeno na sedemnajst dekanatov, ki so bili v glavnem etnično razde-
ljeni. Devet jih je bilo popolnoma slovenskih (Bovec, Kobarid, Tolmin, Črniče, 
Kanal, Šempeter pri Gorici, Devin, Cerkno, Komen), šest je bilo furlanskih oz. 
italijanskih (Gradišče, Krmin, Tržič, Fiumicello, Visko, Oglej). Mešana sta bila 
samo dva dekanata, Gorica in Ločnik. Italijanska oziroma furlanska narodna 

1 Pod Tržaško škofijo je spadalo okrog 20.000 prebivalcev Krasa, ki so sicer sodili v Goriško-
Gradiščansko grofijo.

2 Luigi Faidutti, rojen leta 1861 na Škrutovem v Beneški Sloveniji, mašniško posvečenje je prejel leta 
1884, na Dunaju je leta 1888 doktoriral iz teologije. Bil je profesor, deželni glavar, državni in dežel-
ni poslanec ter voditelj furlanske Katoliške ljudske stranke. Veliko je naredil za izboljšanje položaja 
revnega kmečkega prebivalstva v Furlaniji predvsem z ustanavljanjem mreže zadrug in posojilnic. 
Nasprotniki so ga obtoževali avstrijakantstva in vdanosti monarhiji ter cesarju. Po vojni je Faidutti 
deloval v diplomatski službi Svetega sedeža kot odposlanec v Litvi. Umrl je 18. decembra 1931, poko-
pan je v Kaunasu, Litva (Primorski slovenski biografski leksikon, 4. snopič (Gorica, 1977), str. 341–
342). 

3 Status personalis et localis Archidioeceseos Goritiensis (Gorica, 1915) (dalje: Status personalis et loca-
lis Archidioeceseos Goritiensis); Renato Podbersič, Katoliška Cerkev na Goriškem med prvo svetovno 
vojno, magistrska naloga (Ljubljana, 2004), str. 33–78 (dalje: Podbersič, Katoliška cerkev na Goriškem).
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komponenta je bila v goriški dekaniji omejena zgolj na samo mesto. V dekaniji 
Ločnik pa so bile povsem slovenske številne briške vasi.4

Nadškof Sedej5 je ob koncu julija 1915 iz Gorice odpotoval v Vipavo, kjer 
je ostal mesec dni, konec avgusta 1915 pa se je umaknil v Ravne pri Cerknem. 
Iz tamkajšnjega župnišča je začasno vodil nadškofijo. Ob koncu leta 1915 je 
končno našel trajnejšo namestitev v cistercijanskem samostanu v Stični. Iz 
Gorice mu je uspelo umakniti tudi Centralno bogoslovno semenišče z gojen-
ci in profesorji, ki je tudi v študijskih letih 1916/17 in 1917/18 dokaj normal-

4 Status personalis et localis Archidioeceseos Goritiensis; Camillo Medeot, Storie di preti Isontini internati 
nel 1915 (Gorica, 1969), str. 10–11.

5 Goriški nadškof Frančišek Borgia Sedej, rojen 10. oktobra 1854 v Cerknem, mašniško posvečenje je 
prejel leta 1877, leta 1884 je na Dunaju doktoriral iz teologije. Leta 1906 je postal deseti goriški nad-
škof in ilirski metropolit. Poleti 1915 se je umaknil iz Gorice, večino begunstva je preživel v samostanu 
v Stični. Sredi marca 1918 se je vrnil v Gorico. Po vojni je kljub fašističnim pritiskom deloval v dobro 
vseh svojih vernikov. Umrl je v 28. novembra 1931v Gorici, pokopan je na Sveti Gori (Primorski slo-
venski biografski leksikon (PSBL), 14. snopič (Gorica, 1988), str. 319–323).

Goriški nadškof F. B. Sedej s spremstvom v kapucinskem samostanu v Svetem Križu (Arhiv Društva soška 
fronta 1915–1917)
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no delovalo v samostanu v Stični. V razrušeno Gorico se je nadškof Sedej vrnil 
sredi marca 1918. Habsburški cesar Karel I. je nadškofu Sedeju 18. avgusta 1917 
podelil visoko državno odlikovanje, Red železne krone prvega reda. Odlikova-
nje si je zaslužil za delo v dobrobit ljudstva in države.6

Katoliška cerkev in leto 1917

To leto je posebej zaznamovala tudi mirovna pobuda tedanjega papeža Bene-
dikta XV., ki je 1. avgusta 1917 na vse voditelje v vojno vpletenih držav naslovil 
mirovni predlog. Ta naj bi prinesel trajen mir. Diplomatska nota je bila posre-
dovana vsem sprtim stranem preko tistih držav, ki so imele svoja predstavni-
štva pri Svetem sedežu. Tako je Velika Britanija noto posredovala Italiji, ki ni 
imela diplomatskih odnosov s Svetim sedežem. Omenjeni predlog je vseboval 
pet točk in je govoril o trajnem in pravičnem miru, istočasni in vzajemni razo-
rožitvi, ki bi jo jamčile mednarodne sile, prosti plovbi po svetovnih morjih, vza-
jemnem odpisu vojne škode, vrnitvi zasedenih področij ter iskanju soglasnosti 
pri reševanju ozemeljskih vprašanj.7

Žal je bil papežev poziv bolj ali manj prezrt. Zanimivo je, da se je njegov 
predlog v marsičem ujemal s kasnejšim mirovnim načrtom ameriškega pred-
sednika W. Wilsona z znamenitimi 14 točkami. Papeževa prizadevanja so našla 
odmev tudi na Goriškem, črniški dekan Novak je krivdo za neuspeh videl pred-
vsem v antantnih zaveznikih: "1. avgusta 1917 je izdal sv. Oče zopet nov poziv 
na vladarje, naj sklenejo mir. Piše prav ganljivo – a bojim se, da se srca Angležev 
in Američanov ne bodo dala ganiti."8 

Kmalu se je papež spet javno oglasil, tokrat ob priliki britanske osvojitve 
Jeruzalema. Dne 9. decembra 1917 so namreč Britanci vkorakali v sveto mesto 
in ga osvobodili iz večstoletne turške oblasti. Sveti sedež ob tem svetovnem 
dogodku nikakor ni molčal, že 11. decembra je s posebnim razglasom večnemu 
mestu to naznanil in poudaril veselje, da so kraji, ki so posvečeni po Kristusu, 
zopet prišli v krščanske roke. Hkrati so v Rimu odredili javne molitve in slove-
sno zahvalno službo božjo v baziliki sv. Križa. Poluradno glasilo Svetega sedeža 
"Osservatore Romano" je tedaj zapisal: 

6 Tomaž Simčič, "Sedejeva življenjska pot", v: Sedejev simpozij v Rimu, ur. Edo Škulj (Celje, 1988), str. 57; 
Podbersič, Katoliška cerkev na Goriškem, str. 100.

7 Jean Mathieu-Rosay, Die Päpste im 20. Jahrhundert (Darmstadt, 2005), str. 65–66; Bogdan Kolar, 
"Mirovne pobude papeža Benedikta XV. in odmevi na Slovenskem", Studia Historica Slovenica 18, št. 
2 (2018), str. 443–468.       

8 Alojzij Novak, Črniška kronika, ur. Renato Podbersič in Drago Sedmak (Gorica, 2014), str. 226: 23. 
avgust 1917 (dalje: Novak, Črniška kronika).
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Vsi kristjani moramo pozdravljati, da se sveto mesto ne nahaja več v oblasti 
nekrščanske države, ampak da je sedaj zopet v rokah krščanske velesile. Papež 
sam je pri svojem božičnem nagovoru 24. decembra 1917 v vznesenih besedah 
dal duška svoji radosti, da so pripadli zopet krščanski veri sveti kraji in častita tla, 
kjer je bila kri prelita, po kateri smo bili odrešeni. 

Papežu Benediktu XV. verjetno ni prišlo niti na misel, da krši svojo strogo 
nevtralnost, ko se je iz verskih razlogov veselil osvoboditve Jeruzalema!9

Goriška Cerkev v letu 1917

Habsburška država je vstopala v četrto leto vojne. Negotovost, pomanjkanje 
in naveličanost so se naselili med prebivalstvo. Po drugi strani so ljudje, tudi 
duhovniki, pričakovali mir. Odličen vpogled v neposrednem frontnem zaledju 
nam ponuja Črniška kronika, ki jo je pisal msgr. Alojzij Novak, dekan in župnik 
v Črničah sredi Vipavske doline. Njegovi zapisi so enkratno pričevanje o dogod-
kih v času hudih spopadov na soški fronti med prvo svetovno vojno. Posebej so 
dragoceni zaradi živega opisovanja dogodkov nedaleč od frontne črte in življe-
nja v neposrednem frontnem zaledju. Črniče so bile namreč prva vas, gledano 
proti vzhodu, od koder avstro-ogrske oblasti niso evakuirale civilnega prebival-
stva v begunstvo. V začetku leta 1917 je A. Novak v župnijsko kroniko zapisal:

Novo leto se je pričelo – v upanju na mir /…/ Čeprav imamo zasedeno celo Bel-
gijo, Srbijo, Črno goro in zdaj že tudi skoro celo Romunijo, smo vendar reveži, ker 
živeža zmanjkuje. Moj utis (vtis, op. avtorja) je ta, da dolgo tako več ne more iti. 
Kdo bo letos pomladi polja obdelal? Pri nas se niti ne splača začeti; ker ne gleda 
vojaštvo nič več, kamor mu bolj ugaja, tja zapelje vozove, četudi bi bila to včeraj 
obsejana njiva. Krade se kar na debelo, kolov in rahel po vinogradih že nič več ni, 
trte objede (obgrizene, op. avtorja) od konj. Res lepo se nam kaže. Pri naši fronti 
je vse po starem. Oboroženi smo do zob, za vsakim grmom skoraj tiči kanon.10

Številni goriški duhovniki, predvsem iz župnij, ki so ležale ob frontni črti, 
so se že v letih 1915 oz. 1917 umaknili v begunstvo. Šempetrski dekan dr. Franc 
Knavs, ki je leta 1917 deloval kot katehet v konviktu za otroke-begunce z juga 
na Dunaju, je to obdobje v cerkvenih matičnih knjigah zelo slikovito označil z 
eno samo besedo – EXILIUM. Sicer ni obstajalo neko splošno pravilo, ki bi dolo-

9 Josip Srebrnič, "Rimsko vprašanje", Čas – znanstvena revija Leonove družbe 13 (1919), str. 28.
10 Novak, Črniška kronika, str. 199: 19. januar 1917.
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čalo, kam se bodo izselili določeni cerkveni župnijski uradi. Velikokrat je bilo to 
prepuščeno kar samim duhovnikom, da se znajdejo po svojih močeh. Večina 
duhovnikov je sledila svojim vernikom na pot v begunstvo. Nekateri duhovniki 
so se zatekli v domače vasi. Drugi so sledili občinskim uradom oz. županstvom 
na poti v begunstvo. Včasih so se nekateri župniki-begunci tudi selili po različ-
nih krajih. V večjih krajih, kjer sta pred nastopom begunstva delovala župnik in 
en ali celo dva kaplana, se je po navadi dogajalo, da so čas begunstva prebili na 
različnih krajih. Leta 1917 je v dušnem pastirstvu med begunci delovalo kar 175 
duhovnikov iz treh škofij: Gorica, Trento in Poreč-Pulj. Duhovniki so se zaradi 
svoje izobrazbe, družbene vloge in pričakovanj ljudi-beguncev velikokrat zna-
šli kot pravi voditelji in edina preostala avtoriteta, kot svetopisemski pastirji 
svoje črede ovac. Državne oblasti so se zavedale pomembnosti njihovega dela, 
tako v begunskih taboriščih kot med begunci, ki so bili razpršeni širom tedanje 
monarhije. Zato so podpirali delovanje duhovnikov. Ti so se izkazali na najra-
zličnejših področjih in delih, ki so jih opravljali. Njihova vloga v Cerkvi, ki so 
jo prinesli od doma, se je v begunstvu nadgrajevala in zadolžite so se množile. 
Begunski duhovniki so bili dušni pastirji in kateheti.11

Zakrament prvega sv. obhajila je 15. junija 1917 prejela velika skupina 
begunskih otrok v begunskem taborišču Wagna pri Lipnici. Med njimi je bila 
Solkanka Ivanka Zavrtanik, rojena Grapulin, ki je ob tej priložnosti prejela spo-
minsko listino, ki jo še vedno hranijo njeni potomci v Solkanu. Kapucin p. Joa-
him je ob tej priložnosti otroke naučil posebno pesmico, ki odraža zaupanje v 
Marijo, tako značilno za slovenskega človeka v vseh težkih časih:

Si mogočna pomočnica, v hudih bojih tolažnica. 
Ker moč človeška peša že, edino ti pomagaš še.12

Največji problem verske oskrbe so predstavljale prav majhne in razprše-
ne begunske skupnosti, raztresene širom monarhije. Težko je bilo pričakovati, 
da bo za vsako tako skupnost pristojen lasten dušni pastir. Prvi razlog je bilo 
pomanjkanje duhovnikov za opravljanje tovrstnih dejavnosti. Drugi razlog gre 
iskati v prizadevanjih državnih oblasti, zlasti ministrstva za notranje zadeve, 
da bi zaradi finančnih stroškov zadržalo obstoječe število duhovnikov, delujo-
čih v begunskem dušnem pastirstvu. Take razkropljene begunske skupnosti so 
tako oskrbovali bližnji duhovniki, ki so sicer bili nameščeni v bližnjih in večjih 

11 Hilfskomitee für die Flüchtlinge aus dem Süden, Zweiter Tätigkeits-Bericht (Dunaj, 1917), str. 117–121; 
Podbersič, Katoliška cerkev na Goriškem, str. 100.

12 Slovenski begunski koledar za leto 1917, izdal in založil dr. Luigi Faidutti (Ljubljana, 1917), str. 103; 
Drago Sedmak, Ob vznožju branikov – Solkan in Solkanci med prvo svetovno vojno (Celovec, 2003), 
str. 114–115.
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skupnostih. Občasno so se odpravili na obisk k razpršenim rojakom. Tovrstna 
rešitev je seveda povzročala nezadovoljstvo in jezo beguncev. To so potrjeva-
li obiski delegatov Begunskega odbora. Jeseni 1917 so se slovenski begunci v 
Spodnji Avstriji pritoževali, da jih že od marca tistega leta ni obiskal noben slo-
venski duhovnik. Obžalovali so dejstvo, da so ostali brez verske oskrbe, zlasti jih 
je motila odsotnost možnosti za slovensko spovedovanje. Očitno so vedeli, da 
je goriški Nadškofijski ordinariat določil dva duhovnika, ki naj bi skrbela zanje, 
a tega nista izvajala.13 

Država je očitno znala ceniti delo duhovnikov v begunstvu. Predstavniki 
oblasti so se zavedali, da jim prav duhovniki pomagajo lajšati bedo in stisko 
beguncev. Poleg županov so bili neposredna vez med oblastjo in državljani. 
Zato so občasno prirejali velike slovesnosti, katerih namen je bil javno poka-
zati skrb duhovnikov za dobrobit državljanov. Med največje tovrstne prireditve 
lahko štejemo tisto v Ajdovščini, 13. maja 1917. Tam je tržaški cesarski name-
stnik, baron Fries-Skene odlikoval večjo skupino goriških zaslužnih duhovni-
kov in županov: 

Ta dan je bil določen kot skupni dan odlikovanja goriških gg. duhovnikov in 
županov iz izpraznjenih župnij in občin. Slovesnost se je pričela s slovesno sveto 
mašo. Pri vhodu v cerkev je sprejel gosp.c.kr. namestnika soupravitelj šturski 
župnik Mihael Kmet. Po sveti maši je bilo slavnostno zborovanje v občinski 
pisarni. Odlikovani so bili gg. duhovniki: Jožef Godnič, zlati zaslužni križ s krono; 
Anton Grbec, župnik iz Mirna, z zlatim zaslužnim križem s krono; Vinko Vodop-
ivec, vitežki križ Franc Jožefovega reda in zaslužni križ Rdečega križa; Ivan Remec, 
župnik iz Vogrskega, zlati zasl. križ s krono, in kaplan Josip Likar iz Solkana, zlati 
zaslužni križ.14

Prav v letu 1917 je smrtna kosa močno pobirala svoj davek med goriškimi 
duhovniki-begunci. Prizaneseno ni bilo niti višji duhovščini, ki je našla zatoči-
šče večinoma na Kranjskem. Dekan Janez Filipič iz Ločnika je umrl v Ljubljani 
leta 1917.15 Goriški stolni kanonik Janez Nepomuk Murovec16 je umrl leta 1917 
v begunstvu v Škofji Loki. Čez nekaj mesecev mu je sledil Janez Wolf, stolni 

13 Paolo Malni, "Tra internamento e profuganza", v: L'Arcidiocesi di Gorizia, ur. Joško Vetrih (Gorica, 
2002), str. 462

14 "Primorske novice", Slovenec, 19. 5. 1917, št. 114, str. 4.
15 Janez Filipič, rojen leta 1844 v Grgarju, posvečen leta 1867 v Gorici. V Ločniku od leta 1888. Umrl je 

26. junija 1917 v Ljubljani (Necrologium sacerdotum, ur. Michele Tomasin (Gradisca d'Isonzo, 2013), 
str. 199). 

16 Janez (Ivan) Nepomuk Murovec, rojen leta 1859 v Podmelcu, posvečen leta 1882. Od leta 1914 stol-
ni kanonik. Umrl je 31. januarja 1917 v Škofji Loki (Necrologium sacerdotum, ur. Michele Tomasin 
(Gradisca d'Isonzo, 2013), str. 48). 
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kanonik in upravitelj malega semenišča, ki je umrl v Ljubljani.17 Nekdanji tol-
minski dekan Jožef Kragelj18 je prav tako umrl v Ljubljani leta 1917.19 

Cerkvena uprava v mestu Gorica

Goriška Cerkev je avgusta 1916, po italijanski zasedbi Gorice, doživela hud uda-
rec. Novembra 1916 je italijanski vojaški škof Angelo Bartolomasi poslal pismo 
Generalnemu sekretariatu za civilne zadeve s prošnjo, da se uredi cerkvena 
uprava v mestu in okolici. Škof Bartolomasi je cerkveno-upravno odgovarjal za 
celotno italijansko zasedbeno ozemlje. Želel je mesto povzdigniti v sedež deka-
nata s posebnimi pooblastili (Vicaria Foranea). Tak status sta znotraj zasede-
nega ozemlja goriške nadškofije že imela Krmin za vzhodno Furlanijo in Brda 
ter Kobarid za Posočje. To je storil z vednostjo začasnega generalnega vikarja 
za vzhodno Furlanijo in krminskega dekana Giuseppeja Peteanija, ki je dotlej 
cerkveno upravljal zasedeno ozemlje ob spodnji Soči. Italijanske oblasti so ver-
jetno hotele povrniti Gorici pomen, ki ga je uživala kot uveljavljen škofijski in 
metropolitski sedež. Vendar do take rešitve ni prišlo, verjetno zaradi neposre-
dne bližine vojnih spopadov, ki so se preselili vzhodno od mesta in majhnega 
števila preostalega civilnega prebivalstva. V obstoječo mrežo cerkvene razdeli-
tve je bila sicer vključena tudi Gorica, na čelo goriške dekanije je bil postavljen 
Carlo de Baubela,20 eden redkih duhovnikov, ki se niso umaknili pred italijan-
skim vkorakanjem in dotedanji župnik pri sv. Roku. Šlo je za eno od štirih gori-
ških župnij, ki so jo naseljevali predvsem Furlani. Tako je župnik Baubela med 
januarjem in oktobrom 1917 upravljal vse goriške župnije. Na to mesto ga je v 
pismu z dne 7. decembra 1916 imenoval prav krminski dekan Peteani, dekret 
pa je izdal sam vojaški škof Bartolomasi. Župnik Baubela je ob tem zastopal 
interese stolnega kapitlja in nadškofijskih semenišč ter užival vse cerkvene 
pravice, ki so jih imeli imenovani dekani goriške nadškofije. Nadalje krminski 
dekan Peteani Baubeli sporoča, da se mora za svoje civilne pravice pozanimati 
pri Generalnem sekretariatu za civilne zadeve s posredovanjem lokalnega civil-

17 Janez Wolf, rojen leta 1835 v Podbrdu, posvečen leta 1859 v Gorici. Kar 22 let je bil župnik pri sv. 
Ignaciju v Gorici, od 1902 stolni kanonik. Umrl je 10. maja 1917 v Ljubljani (Necrologium sacerdotum, 
ur. Michele Tomasin (Gradisca d'Isonzo, 2013), str. 152). 

18 Jožef Kragelj, rojen leta 1845 v Volčah, posvečen 1868 v Gorici. Od 1877 župnik in dekan v Tolminu. 
Umrl je kot begunec v Ljubljani, 16. avgusta 1917 (Necrologium sacerdotum, ur. Michele Tomasin 
(Gradisca d'Isonzo, 2013), str. 254). 

19 Status personalis et localis Archidioeceseos Goritiensis, str. 81–83.
20 Carlo de Baubela, doktor teologije, rojen leta 1852 v Villi Vicentini, mašniško posvečenje prejel leta 

1876, kar 32 let župnik pri sv. Roku v Gorici. Tam je umrl 26. decembra 1927 
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nega komisarja.21 
Prva reakcija župnika Baubele do novega imenovanja je bila odklonilna. 

Pri tem se je izgovarjal na starost, saj se je bližal 65-im letom starosti in psihič-
ne težave zaradi dolgotrajne vojne. V pismu 4. januarja 1917 se je sicer zahva-
lil za izkazano mu čast, vendar je ponujene funkcije odklonil. Baubela je sicer 
dopuščal možnost, da bi prevzel vodenje dveh župnij, ki so sestavljale polovico 
cerkvene uprave v Gorici. Zatrjeval je, da bi to nalogo lahko dobro opravljal, kaj 
več pa ni mogel prevzeti. Odklonilno pismo je Baubela poslal v vednost tudi 
Otellu Tamburlaniju, vojaškemu kuratu v Gorici. Podobno pismo je poslal tudi 
v Rim, naslovil ga je na Carla Martirana, vikarja-pomočnika škofa Bartolomasi-
ja. Predvsem se je Baubela izgovarjal na svojo starost. 

Toda krminski dekan Peteani ni odnehal. Baubelo je vzpodbujal in hrabril, 
naj si vendarle premisli ter sprejme omenjeno imenovanje. Ni želel spreminjati 
svojih odločitev, niti iskati drugih kandidatov, Baubeli je naročal, naj pač naredi, 
kar je mogoče, "naredite kolikor morete in upajte, da se razmere kmalu drugače 
obrnejo".22 

V pismu z dne 21. januarja 1917 je Baubela končno popustil. Krminskega 
dekana in goriško civilno oblast je obvestil, da sprejema zaupano mu nalogo. 

Vendar s tem še ni bilo konec dopisovanj, saj je župnik Baubela postavil 
nekaj pogojev k svojemu imenovanju, predvsem se je želel rešiti morebitne 
materialne odgovornosti, saj je zahteval, da glavno ter odgovorno skrb za zašči-
to cerkva ter cerkvenega imetja v mestu prevzame že omenjeni Tamburlani. To 
je utemeljeval z lastno zavzetostjo in skrbjo za pastoralne potrebe preostalih 
vernikov. Poleg tega si je želel pridobiti pomočnika, ki bi mu pomagal pri izvr-
ševanju zaupanih nalog.23

Pomočnika je Baubela dobil 13. februarja 1917, na to mesto je bil imeno-
van mladi duhovnik, posvečen šele julija 1914, Jožef (Giuseppe) Jug iz Gorice, 
predtem kaplan v goriški cerkvi sv. Ignacija. Njegov uradni naziv je bil "Koad-
jutor pri vodenju goriških župnij" (Coadiutore nella reggenza delle parrocchie 
di Gorizia). Kaplan Jug se je vrnil v Gorico šele v začetku leta 1916, jeseni 1915 
se je namreč umaknil v Ajdovščino. Med italijansko zasedbo se je izkazal kot 
duhovnik, pomagal je tudi pri oskrbi ranjencev in pokopavanju mrličev.24 

Spomladi 1917 se je Baubela preselil v kanoniško hišo v ulici Grabizio, 
kamor je tudi prejemal pošto iz Krmina. Medtem je postajal položaj župnika 

21 Župnijski arhiv župnije sv. Roka v Gorici (Archivio parrocchiale di San Rocco, Gorizia), neurejeno gra-
divo. Arhiv je shranjen v dveh omarah. Del ga hranijo v župnijskem uradu pri Sv. Roku, del pa v omari 
za oltarjem v župnijski cerkvi sv. Roka v Gorici. Arhiv je neurejen in nepopisan. Delno je ohranjen po 
kronološkem zaporedju, delno po tematskih sklopih. 

22 Prav tam. 
23 Prav tam.
24 Camillo Medeot, Lettere da Gorizia a Zatičina (Videm, 1975), str. 48.
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Baubele jasnejši. Italijanske oblasti so mu priznale tudi denarne dodatke za pre-
življanje. Pred vojno je bil župnik pri sv. Roku upravičen do 205 kron mesečne 
kongrue, to je dogovorjene mesečne duhovnikove vsote ali plače, ki jo je pre-
jemal vsak župnik in učitelj v Avstro-Ogrski za svoje delo. Generalni sekretariat 
za civilne zadeve je župniku Baubeli 12. maja 1917 na stroške občine priznal 
odškodnino za poškodovano bivališče in mesečno nagrado za njegovo delo. Ta 
je bila izplačljiva v treh postavkah, tudi za nazaj; 184,5 lir mesečno je prejel za 
čas od 1. septembra do 30. novembra 1916, 157,5 lir pa od 2. decembra naprej. 
Posebej so mu še izplačevali 60 lir na mesec za vodenje ostalih župnij v mestu.25 

Dne 8. maja 1917 je postal Baubela spovednik uršulinskega samostana, kjer 
je pred leti že opravljal službo samostanskega duhovnika. Dne 5. oktobra se 
je udeležil slovesnih zaobljub uršulinske novinke Notburge Drole. Kljub voj-
nemu stanju se je našel čas in misel tudi na božje postave. Iz Vatikana so Bau-
belo obvestili, da se zaradi posebnih okoliščin njegovi verniki lahko odpovejo 
običajnim postnim postavam v postnem času. Te ostanejo v veljavi le za veliki 
petek. Hkrati je dobil možnost podelitve odveze za vse grehe, tudi tiste, ki so 
bili pridržani papežu ali krajevnim škofom. Ta ugodnost je sicer veljala za vse 

25 Župnijski arhiv župnije sv. Roka v Gorici, neurejeno gradivo.

Cerkev sv. Ignacija na Travniku v Gorici, jeseni 1917 (Arhiv Društva soška fronta 1915–1917)
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duhovnike na vojnem področju. 
Glede prve Baubelove zahteve so se stvari odvijale počasi in očitno v 

nasprotni smeri njegove želje. V pismu brez datuma je Baubela spraševal škofa 
Bartolomasija, kako se urejajo zadeve v zvezi z varstvom stavbe goriške nadško-
fije. Konec aprila 1917 je general Giovanni Cattaneo, vojaški poveljnik mesta 
Gorica, poslal vojaškemu kuratu Tamburlaniju zahtevo, naj se čimprej zaključi 
s predajo cerkvenih stvari (cose Ecclesiastiche) duhovniku Baubeli. Istočasno je 
upravitelj goriške občine oziroma civilni komisar Giovanni Sestilli (Commis-
sario civile del Comune di Gorizia), sicer karabinijerski stotnik, izdal dovolje-
nje kuratu Tamburlaniju, ki, "je odgovoren za vsa vprašanja cerkvene in verske 
narave, civilnega stanu in varovanja cerkva, samostanov in semenišč, itd. ter kot 
tak ima svoboden dostop v vse navedene prostore".26 Očitno so civilne mestne 
oblasti le prisluhnile Baubeli in zmanjšale njegovo odgovornost. Župnik Bau-
bela je sicer ostal v svoji župniji do dvanajste soške bitke in ponovne vrnitve 
Gorice v avstro-ogrske roke. Iz Gorice se je umaknil 26. oktobra 1917 in se 
nastanil v mestu Viareggio v Toskani, kjer je preživel begunstvo do ponovne 
vrnitve v porušeno župnijo spomladi 1919. 

Cerkev in prodor pri Kobaridu

Že v pripravah na dvanajsto soško bitko, ki so jo izvedle združene nemške in 
avstro-ogrske vojaške sile novo oblikovane 14. armade, je prišlo do nespora-
zumov glede verske oskrbe vojakov nekatoliške vere in uporabe cerkvenih 
objektov zanje. Na soški fronti so branilci prvič izvedli protiofenzivo, pri tem so 
jim dejavno pomagali tudi Nemci. Najbolj neomajen je bil ravno nadškof Sedej, 
medtem ko sta njegova sufragana, ljubljanski Jeglič in tržaški Karlin, pokaza-
la nekoliko več prožnosti za ekumensko sodelovanje. Dejstvo je, da je prišlo v 
tej ofenzivi na soško fronto in v zaledje veliko nemških vojakov protestantske 
vere, protestantskih cerkva na tem območju pa ni bilo. Škof Jeglič se je o ravna-
nju v tem primeru široko posvetoval, za mnenje je povprašal tudi metropolita 
Sedeja: 

Z Dunaja je prišlo od ministerstva, naj se duhovniki pouče, da naj tam, kjer ni 
templja za protestante, dopusti protestantovski vojaščini naše cerkve za njihovo 
službo božjo, ker taka je navada na Nemškem, na Francoskem in škof briksenški 
je za svojo škofijo že lani dal podrobno navodilo izdal. 

26 Župnijski arhiv župnije sv. Roka v Gorici, neurejeno gradivo. 
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Škof Jeglič je bil nasproten temu mišljenju, ker je po njegovem taka upo-
raba katoliških cerkvenih objektov zoper cerkvene postave in bi žalila verska 
čustva vernikov. Ker je hotel še mnenje visokih cerkvenih oblasti, se je obrnil 
direktno na dunajskega nuncija, ki pa je v bistvu potrdil njegovo mnenje. Jeglič 
je torej to direktivo odbil, vendar jo je molče dopuščal v primeru ostrega voja-
škega nastopa. "Mislil sem edino na vojake iz Nemčije. Naši ne katoličani niso 
tako brezobzirni." O vsem je obvestil tudi nadškofa Sedeja. Ta mu je svetoval, 
naj prošnjo ministrstva odločno odbije. Pri tem naj se sklicuje na dekret Svetega 
sedeža iz leta 1873, ki je naročal, naj se izobči vsako cerkev, ki so jo drugoverci 
s silo dobili v uporabo. Očitno je bil najpopustljivejši in ekumensko razpoložen 
prav tržaški škof Karlin, ki je sicer vedel za uradno cerkveno stališče, vendar 
je dopuščal možnost začasne dopustitve tovrstne uporabe katoliških cerkva, 
glede na to, da je bilo vojno stanje.27 

Goriška duhovščina v zaledju fronte je nestrpno pričakovala novice o pro-
doru. Ignacij Leban, župnik v Batujah, je v župnijsko kroniko zapisal: "Priha-
jajo prvi glasovi, da so naši prodrli pri Bovcu in Kobaridu. Upanje je, da bomo 
rešeni."28

Avstro-ogrske enote so v Gorico dejansko vkorakale 27. oktobra 1917. Veli-
ka večina duhovščine, predvsem slovenske, je italijanski umik dejansko občuti-
la kot – osvoboditev. "Skoro, da ne verujemo. Gorica je zopet naša."29 

Podobne občutke je delil tudi nadškof Sedej. V pastirskem pismu,30 izda-
nem 4. decembra 1917 v Stični, se je iskreno razveselil in hkrati zahvalil "Vsemo-
gočnemu Bogu", da je njegovo nadškofijo osvobodil sovražnikov in jo ponov-
no združil s katoliško Avstrijo pod slavno dinastijo Habsburžanov. Pohvalil je 
avstro-ogrsko osvobodilno vojsko in hrabre vojake ter se skliceval na katoliško 
Avstrijo, ki je Italijanom v nekaj dneh vzela tisto, za kar so se oni mukoma bori-
li dve leti in pol. V pastirskem pismu je nadalje zapisal, da je to "božje delo" 
in naročil zahvalne molitve po vsej Goriški nadškofiji. Italijansko okupacijo je 
primerjal z babilonskim suženjstvom, italijanski poraz pa je označil kot božjo 
kazen za italijansko vlado, ki bo morala plačati za svojo nezvestobo in nasilje 
proti Cerkvi. To pismo je Sedeja drago stalo v povojnem obdobju, saj je služilo 
kot iztočnica za dokaz njegovega protiitalijanskega razpoloženja in posledično 
preganjanja fašističnih oblasti.31 

Na dan vseh svetih, 1. novembra 1917, je deželni glavar msgr. dr. Luigi 

27 Nadškofijski arhiv v Ljubljani (NŠAL), Jegličev dnevnik, 5. zvezek, oktober 1916.
28 Župnijski arhiv Batuje, Župnijska kronika Batuje, 25. oktober 1917.
29 Prav tam, 28. oktober 1917.
30 V letu 1917 je sicer nadškof Sedej, tedaj v begunstvu v Stični, izdal le eno okrožnico (15. januar) o 

duhovnikih med vojno in eno pastirsko pismo ob koncu spopadov ob Soči.
31 Podbersič, Katoliška cerkev na Goriškem, str. 43. Okrožnice in pastirska pisma nadškofa Sedeja hrani 

Nadškofijski arhiv (ACAG) v Gorici.
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Faidutti daroval zahvalno mašo za osvobojeno domovino v cerkvi sv. Uršu-
le v močno poškodovanem uršulinskem samostanu, svečanost trenutka je še 
povečal tržaški cesarski namestnik Alfred Fries-Skene. Prav pri uršulinkah so 
med vojno našle zatočišče vse redovnice (devet uršulink, dve notredamki, štiri 
usmiljenke), ki so vztrajale v Gorici tudi pod italijansko zasedbo (avgust 1916–
oktober 1917) ter nudile duhovno in materialno podporo maloštevilnim pre-
ostalim meščanom.32

Od prodora pri Kobaridu do konca vojne

Po dvanajsti soški bitki in prodoru pri Kobaridu se je na Goriško končno vrnil 
mir. Od začetka ofenzive 24. oktobra 1917 se je italijanska vojska, ki ni pričako-
vala tovrstnega napadalnega sunka izmučene monarhije le še umikala. V štiri-
najstih dneh so združene sile dosegle reko Piavo, kjer se je fronta ustalila za leto 

32 L' Eco del Litorale, 3. november 1917; Renato Podbersič, "Goriške redovnice med prvo svetovno 
vojno", Kronika 55, št. 2 (2007), str. 307–309.

Ruševine uršulinskega samostana v Gorici (Arhiv Društva soška fronta 1915–1917)
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dni, do konca prve svetovne vojne. Prodor avstro-ogrskih in nemških enot na 
ozemlje Kraljevine Italije je povzročil umik dela civilnega prebivalstva. Uma-
knil se je tudi videmski nadškof Rossi.33 Na svojih mestih sta ostala oba dekana 
s posebnimi pooblastili (Vicari Foranei),34 kobariški Jurij Peternel in krminski 
Giuseppe Peteani. Umaknili so se tudi vsi duhovniki, ki so jih na zasedenem 
ozemlju postavile italijanske oblasti.35 

Ob ponovni vrnitvi pod habsburško oblast se je marsikateri duhovnik 
zahvaljeval Bogu, predvsem pa Mariji, zelo priljubljeni pri Slovencih. Verjeli so, 
da bo prav Marija najkasneje do maja 1918 izprosila dokončen mir, seveda z 
avstrijsko zmago. 

In res, ravno v Marijinih mesecih, majnika in oktobra je zmagovala od vseh strani 
ogrožena Avstrija. Majnika l. 1915 je bila pri Gorlicah poražena Rusija, oktobra 
Srbija in Črnagora; majnika 1916 Italija pri Asiago, oktobra Romunija, majnika 
1917 zopet Rusija, in oktobra Italija. Ljudje, ki nič ne mislijo, so med triletno 
vojsko blebetali, da molitev nič ne pomaga. Očividno pa je, da smo se radovali 
naših zmag, ko smo največ molili in častili preblaženo Devico Marijo. Dasi nisem 
prerok, sem vendar zase prepričan, da nam bo mogočna Devica prihodnji majnik 
izprosila blaženi mir.36 

Že v začetku decembra 1917 je prišel nadškof Sedej na oglede v poruše-
no deželo in bil pretresen nad stanjem, ki ga je videl. Kot je poročal v pismu 
prijatelju in sošolcu dr. Antonu Primožiču, ga je zelo prizadela uničena goriška 
okolica: Šempeter, Vrtojba, Pevma in Podgora. Tudi cerkve v samem mestu so 
bile uničene ali vsaj močno poškodovane. Trpela je nadškofijska palača in novo 
malo semenišče. Priprave na obnovo Goriške so se sicer pričele davno pred 
osvoboditvijo Goriške. Že leta 1916 je bila pri c.kr. namestništvu v Trstu usta-
novljena Deželna komisija za obnovo. Primorski vplivni možje, med katerimi 
so prevladovali župani in duhovniki, so že 17. marca 1917 v Ljubljani ustanovili 

33 Antonio Anastasio Rossi (1887–1948), videmski nadškof med 1910–1927 (Podbersič, Katoliška cer-
kev na Goriškem, str. 52).

34 Poleti 1915 je bil velik del ozemlja Goriške nadškofije (Furlanija, Posočje) zaseden. Začasna cerkvena 
uprava videmskega nadškofa Rossija se je zaključila oktobra 1915 na podlagi sporazumov med Svetim 
sedežem in avstro-ogrsko vlado na eni strani in Svetim sedežem, italijansko vojsko ter videmskim 
nadškofom na drugi strani. Ti sporazumi naj bi vnesli več reda na cerkvenem področju okupirane-
ga ozemlja. Predvidevali so predvsem sodelovanje lokalne duhovščine, tudi s čimprejšnjo vrnitvijo 
interniranih duhovnikov. Da bi zagotovili čim boljšo duhovno oskrbo vernikov in hkrati učinkovi-
to cerkveno upravo, so za okupirano področje goriške nadškofije imenovali začasne dekane (Vicari 
foranei) s posebnimi pooblastili. Več o tem glej: Podbersič, Katoliška cerkev na Goriškem, str. 59–60.

35 Paolo Malni, "L'operato di monsignor Rossi e dei reggenti nell'Isontino (1915–1918)", Metodi e ricer-
che 6, št. 2 (1987), str. 69–72; Podbersič, Katoliška cerkev na Goriškem, str. 108–109.

36 "Mirenski Grad", Slovenec, 7. 12. 1917, št. 281, str. 8.
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"Odbor za obnovitev Goriške". Odbor je bil sestavni del že uveljavljene Posre-
dovalnice za goriške begunce v Ljubljani. Pomembno vlogo v Odboru se pred-
stavljali goriški duhovniki, tajnik je postal dr. Ignacij Kobal, sicer goriški stolni 
vikar. Prva dela so se začela takoj po italijanskem umiku. Novembra 1917 je bil 
na Dunaju ustanovljen "Osrednji odbor za vrnitev beguncev in obnovo Primor-
ja". Za častnega predsednika tega odbora so imenovali prav nadškofa Sedeja. 
Vidna člana odbora sta bila med drugimi tudi dva katoliška politika, duhovnik 
Anton Gregorčič in Josip Fon.37

37 "Preskrba goriških pregnancev", Edinost, 8. 4. 1917, št. 98, str. 2; Podbersič, Katoliška Cerkev na 
Goriškem, str. 25, 110.

Nadškofijska palača 
v Gorici po zadet-
kih italijanskega 
topništva (Arhiv 
Društva soška fronta 
1915–1917)
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Po kobariškem preboju so hiteli pregledovati škodo, med prvimi so se vra-
čali prav goriški duhovniki-begunci, da bi ocenili škodo na cerkvenem imetju. 
Dopisnik ljubljanskega Slovenca je poročal: "V Gorici sem srečaval razne gospo-
de duhovnike, goriške begunce, ki so šli ogledovat svoje župnije."38

Za zbiranje različnih potrebščin za porušeno Goriško so agitirali tudi viso-
ki cerkveni dostojanstveniki po drugih škofijah. Dunajski nadškof in kardinal 
Gustav Piffl je v dopisu Sedeja obvestil, da bo dunajska nadškofija pod Pifflo-
vim vodstvom organizirala poseben Goriški dan (Görzer Tag) za zbiranje oblek, 
perila in tudi denarja. Zbrano je bilo namenjeno vračajočim beguncem. Kardi-
nal Piffl je poznal stisko Goričanov, saj je pogosto obiskoval goriške begunce po 

38 "V Gorici, na Sv. Gori in na Krasu", Slovenec, 5. 1. 1918, št. 4, str. 8–9.

Porušena cerkev sv. 
Petra v Šempetru pri 
Gorici (Arhiv Društva 
soška fronta 1915–
1917)
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različnih taboriščih in jim podeljeval zakramente.39 

Namesto zaključka

Vojna je pustila globoke sledi na verskem, moralnem in materialnem podro-
čju Goriške nadškofije. Zaradi vojne je bilo na njenem ozemlju porušenih ali 
zelo močno poškodovanih kar 43 cerkva, še več jih je bilo potrebnih popra-
vila.40 Najbolj so trpele cerkve vzdolž celotne bojne črte na ozemlju Goriške 
nadškofija, od Bovške kotline do morja pri Devinu. Toda vojna se je počasi bli-
žala koncu in november 1918 je prinesel mir tudi na Goriško. Leto predtem je 
dekan Novak zapisal: 

Danes sem daroval slovesno sv. mašo zadušnico za blagopokojnega dr. Kreka, 
ljubitelja in pomočnika goriških pregnancev – beguncev – za njegov večni mir. 
Prosil sem ga, naj pa on kot protiuslugo pri nebeškem Očetu izprosi, da se krva-
vo klanje in razdiranje odstrani iz naše dežele, da bo Lah bežal in da se vrnejo 
Goričani iz pregnanstva zopet na svoje, četudi porušene domove.41

V prvo svetovno vojno je Katoliška cerkev na Goriškem, vpeta v širši avstrij-
ski kontekst, toda specifična zaradi svoje lege, vstopila z upanjem na obstoj 
katoliške Avstrije in vsaj na ohranitev družbenih pozicij, ki jih je zasedala do 
začetka vojne. Velika večina duhovščine, tako višje kot nižje, je verjela v te cilje. 
Marsikateri duhovnik je bil pripravljen darovati tudi svoje življenje za "vero, 
dom in cesarja". Kazati pa se je začel nov problem, povezan z duhovniki, ki niso 
bili rojeni na področju Goriške nadškofije in so jim italijanske oblasti po pod-
pisu rapalske pogodbe jeseni 1920 odrekale italijansko državljanstvo ter tako 
marsikaterega duhovnika prisilile k odhodu. Začeli so se novi časi pod Kralje-
vino Italijo.

39 ACAG, fond Arcivescovi, busta Sedej 5, dokument št. 1492, 12. april 1918.
40 ACAG, fond Arcivescovi, busta Sedej 5, 30. december 1918; Status personalis et localis Archidioeceseos 

Goritiensis za leto 1920. V tem letopisu so podatki o stanju posameznih cerkva ob koncu vojne.
41 Novak, Črniška kronika, str. 238: 19. oktober 1917.
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FROM DEFEATS TO VICTORIES WITH GOD'S HELP
The Gorizia Clergy in the Year 1917

SUMMARY

The Gorizia clergy, which was Slovenian, Friulian, and Italian, was loyal to the 
Austro-Hungarian state and the Habsburg emperor. This attitude showed on 
multiple occasions, especially when the emperor was visiting Gorizia, during 
state anniversaries, and in the field of education. With the escalation of the First 
World War this attitude did not change, as many priests saw the catholic Austria 
as the defender against Italian political and anti-religious goals. With the use of 
parish chronicles, archive material and literature the author tries in this paper 
to analyse the activities of the Catholic Church in the fourth year of combat 
along the Isonzo River (1917).

With the outbreak of combat along the Isonzo front in the spring of 1915 
a large part of the Gorizia archdiocese suddenly found itself on the front 
lines. 1917 was marked by the extreme efforts made by the Austro-Hungarian 
defenders for the defence of the country on the Isonzo front. After the Twelfth 
battle of the Isonzo and the breakthrough at Kobarid, peace finally returned to 
Gorizia. After the offensive began on October 24, 1917 the Italian army, which 
did not expect such an offensive thrust from the exhausted monarchy, was 
in retreat. In fourteen days, the united forces reached the river Piava, where 
the front remained for another year, until the end of the First World War. The 
advance of the Austro-Hungarian and German forces into the territory of the 
Kingdom of Italy caused a withdrawal of the civilian population.

The Gorizia clergy was anxiously awaiting news of the advance in the hin-
terland. The priest of Batuj at the time Ignacij Leban wrote in the parish chroni-
cle on October 25, 1917: "The first news that we have broken through at Bovec 
and Kobarid have come. There is hope we'll be saved."

Gorizia was liberated on October 27, 1917. We use the term "liberated" 
intentionally as most of the Slovenian clergy saw the Italian retreat in that light. 
Priest Leban also wrote soon after the breakthrough in the chronicle: "We can 
hardly believe it. Gorizia is ours again".

On All Saints' Day, November 1, 1917, the provincial governor, Monsignor 
dr. Luigi Faidutti offered a mass in thanks for the liberated homeland in St. Ursu-
la church in the Ursuline monastery. This feeling was shared by the archbishop 
of Gorizia F.B. Sedej, who resided in the Cistercian monastery in Stična during 
the war. In a pastoral letter, published on December 4, 1917, he thanked God 
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for the liberation of his archdiocese of enemies and its reunification with cath-
olic Austria under the venerable Habsburg dynasty. He compared the Italian 
occupation with the Babylonian slavery and marked the Italian defeat as God's 
punishment of the Italian government, which will have to pay for its disloyalty 
and violence against the Church. 

In late fall of 1917 many in Gorizia started to also consider rebuilding 
destroyed buildings and returning home. The fate of the indigenous population 
was also shared by priests, those who spent the war as refugees, and those who 
remained in their pastoral units in the hinterland of the front. 
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Naslov prispevka,1 ki naj bi interpretativno obeležil stoletnico oktobrske revo-
lucije, se morda sprva zdi nekoliko zabavljaški in celo neprimeren, kolikor upo-
števamo že splošno strinjanje, da gre za prelomni zgodovinski dogodek, ki je 
opredelil družbene, politične, kulturne in druge procese, kakor tudi razumeva-
nje humanosti v 20. stoletju. Ni pa občega konsenza o pozitivnem ali negativ-
nem predznaku tega vpliva in njegovih znamenjih, ki bi jih nekateri zakonsko 
prepovedali, drugi pa jih še naprej povečujejo. Vpliv Velikega oktobra se tudi po 
padcu Berlinskega zidu leta 1989, ki naj bi simboliziral domnevni zlom ideo-
logije komunizma, še naprej širi, čeprav v dozdevno družbeno-strateško spre-
menjenih političnih in drugih okoliščinah 21. stoletja.2 Nedvomno se poraja 
vprašanje, ali so spremembe, ki se odvijajo na globalni politični, socialni, kultur-
ni, gospodarski in tehnoznanstveni ravni, tudi "prelomne" in v tem kontekstu 
"revolucionarne"? Priča smo bili prelomu stoletja in tisočletja, vendar ga doži-
vljamo in dojemamo bolj po naravni kot pa zgodovinski uri vsemu proslavlja-
nju in veličastju navkljub. Je to že neki učinek vrtenja v globalu, globalizacije, ki 
sleherno formo spremeni v uni-formo?

Nenazadnje smo že med pripravami na prelom tisočletja ne le odrinili 20. 
stoletje v zgodovino, temveč celo razglasili konec zgodovine. Nedvomno je tak 
konec zgodovine, pa seveda še drugi konci človeka, filozofije, ideologije itn., 
nasledek prav tega "apokaliptičnega" 20. stoletja, kar se sicer zdi zelo pripravna 
oznaka, manj pa smo pripravljeni sprejeti, da apokalipsis v grščini pomeni razo-
detje3. Očitno ga Apokalipsa zdaj pogreša, tako da ga pušča zadaj ali sploh opu-
sti. Iz konca zgodovine na prelomu tisočletja in po prelomu z "apokaliptičnim 
stoletjem" ne sledi nič. To nikakor ne pomeni, da dajemo v nič vse, kar se danes, 
seveda, če še obstaja kak danes, globalno odvija. A morda se svet v tem odvi-
janju vendar vrti okrog niča. Nenazadnje je nekaj takega pod skupnim naslo-
vom "Evropski nihilizem" diagnosticiral oziroma prognoziral že Nietzsche, 

1 Besedilo je nastalo v okviru projekta "Kontemporalnost razumevanjskega konteksta ter izražanje 
osebne in družbene svobode" P6-0341 (ARRS).

2 V zvezi s tem napotujem na nekatere do sedaj izdane revijalne publikacije ob stoletnici Oktobrske 
revolucije v Sloveniji: Oktobrska revolucija 1917–2017, Mladina, Posebna številka – Prispevki k razu-
mevanju časa (Ljubljana, 2017); Mislimo revolucije. Ob 100-letnici oktobrske revolucije, Časopis za kri-
tiko znanosti 45, št. 269 (2017); One Hundred Per Cent, Phainomena 26, št. 102–103 (2017); Oktober 
1917–2017, Borec 59, št. 739–741 (2017); Monitor IHS 20, št. 1 (2018).

3 Naj v zvezi s tem napotimo na Derridajev spis O znova ubranem apokaliptičnem tonu v filozofiji, ki 
sam navezuje na Kantov zapis O znova ubranem vzvišenem tonu v filozofiji: "Morda vas bo zamikalo, 
da bi temu rekli polom, katastrofa, apokalipsa. Toda v resnici se naznanja obetajoča ali preteča apo-
kalipsa brez apokalipse, apokalipsa brez videnja, brez resnice, brez razodetja, naznanjajo jo poslanice 
(kajti 'pridi' je sam po sebi množinski), naslovi brez sporočila in brez destinacije, brez določljivega 
pošiljatelja in naslovnika, brez poslednje sodbe, brez kake druge eshatologije razen tona 'Pridi', nje-
gove razlike (differance), apokalipse onstran dobrega in zla. 'pridi' ne naznanja te ali one apokalipse; 
že odzvanja v nekem tonu, sam po sebi je apokalipsa apokalipse. Pridi je apokaliptičen." (Jacques 
Derrida, O znova ubranem apokaliptičnem tonu v filozofiji, Immanuel Kant, O znova ubranem vzviše-
nem tonu v filozofiji, prev. M. Soldo, (Ljubljana, 2006), str. 58).
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ko je zapisal, da se "človek od Kopernika sem kotali iz središča v X."4 Vendar 
ni ničesar pripomnil glede tega, kdo ga pri tem obrača. Verjetno ne Kopernik, 
marveč samo ustrojstvo "kopernikanske revolucije", ki je prevzelo tudi Kanta, 
filozofskega utemeljitelja subjektivnosti. Vrtenje v nič, ki se danes globalno 
odvija v vsej svoji razvojni premožnosti, nikakor ne zavira napredka tega, kar 
ta svet naseljuje ter preobraža v človeški zaselek, menda zgolj zasilen, pa ven-
dar: to smo Mi sami, ne kaki naključno zbrani subjekti, marveč subjektiviteta, 
skoraj bi rekli ta proizvodno-potrošni obrat, ki si lasti razvojno pravico, ne le da 
obrača svet, marveč ga tudi, če se zazdi potrebno, spravi na točko prevrata, ki 
se ga potem označuje kot zgodovinsko prelomnega, pa četudi gre zgolj za še 
eno izpostavo subjektivitete same. A sedaj se ne obeta nič takega, razen nekega 
vrstenja v nedogled, vsem gospodarskim in političnim krizam navkljub. Morda 
je potrebno le nekoliko dodelati varnostne mehanizme. Zgodovini ne preosta-
ne nič drugega kot da potrpežljivo čaka v vrsti, lahko pa seveda pričakujemo 
tudi nestrpno prerivanje. Vsekakor pa se tako potrpežljivo kot nestrpno čaka-
jočim pred "vrati postave", ki zastopa in varuje izpostavo subjektivitete, pora-
jajo pomisli, ali ni revolucija kljub svoji zagnanosti dokončno prešla v pogon 
involucije oziroma, ali se ni revolucija prav zavoljo svoje zagnanosti preobra-
zila v brezobrazno involucijo, kjer se družbeno revolucijo magari priredi po 
družbenem omrežju? In koliko je takih, ki v to verjame, tako kot v funkcionira-
nje borze. Večina "človečanstva" je potopljena v revščino in lahko zgolj nemo 
izkazuje sprevrnjeno razmerje med krivico in pravico. Podatkov ni za navajati, 
sprožajo odpor, do upora ali vstaje pa pride le izjemoma. 

V zvezi s tem nastopi vprašanje zgodovinske kvalifikacije in klasifikaci-
je "prelomnih" dogodkov, ki imajo značaj revolucionarnega prevrata kot ga 
ima Октябрьский переворот. Prelom poleg predpostavke "nezlomljivosti za 
naprej" vključuje tudi "neki zlom za nazaj", tudi v povsem oprijemljivem smislu, 
da kdo nekomu lastnoročno zlomi vrat, pošlje strel v tilnik, zlomi kako kost, 
psihično zlomi ali pa preprosto pusti "umirati na obroke" (Igor Torkar) v kakem 
kamno-lomu. Arhitektura oblasti kot diktatura, pač. "Metodologija preloma" je 
vselej zasnovana na postopkih zgodovinskega in faktičnega lomljenja, ki lahko 
izpade kot lom, odlomek ali polomija. Veliki oktober je nedvomno neki zgodo-
vinski izpad v vseh teh pogledih in vidikih lomljivosti. Izpad: nekaj se pokaže kot 
… nekaj izrazito nastopi, izstopi, da lomi vse pred seboj, nekaj ali nekdo pade 
ven, nekaj izpade iz, ven, se zlomi.

Tak izpad in lomljivost privedeta do spornosti dogodka in njegovega zgo-
dovinskega učinkovanja: ali gre za revolucionarni prevrat, ki pelje iz razvrata, 

4 Friedrich Nietzsche, Volja do moči, prev. J. Moder (Ljubljana, 1991), str. 10. Prim. k temu tudi interpre-
tacijo Giannija Vattima, ki dodaja še Heideggrovo opredelitev javljanja nihilizma, kjer "z bitjo kot tako 
ni več nič" (Gianni Vattimo, Konec moderne, prev. S. Kutoš (Ljubljana, 1997), str. 23).
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ali za prevrat, ki vodi v še hujši družbeni razvrat? Glede prve domneve vsekakor 
zadostuje že, da pomislimo na tedanje okoliščine prve svetovne vojne, ki jih 
je zaznamoval spopad velesil – pravzaprav zelo nazoren vzorec tistega, čemur 
smo danes globalno priča, recimo, pravkar v sirski krizi. V izrednem vojnem 
dnevniku iz prve svetovne vojne izpod peresa Filipa Jurkoviča, ki ga v odlom-
kih objavlja MMC na svojem posebnem portalu o prvi svetovni vojni, pred krat-
kim pa je izšel tudi v knjižni obliki,5 lahko preberemo tale odziv na Veliki okto-
ber neposredno z bojne črte oziroma tik izza nje:

Sedaj se ne sliši drugega tukaj govoriti kakor o ruski revoluciji in kakšni fantastični 
kombinaciji? Vojaštvo govori raznovrstne reči, da se Bog usmili. Vse mogoče 
in nemogoče neumnosti se govori med vojaštvom in civilisti, tako je nastal 
pravi babilonski stolp. Kakšne čenčarije se govorijo vsevprek, in celo oficirji, ti 
pripovedujejo cele romane, tako ni vredno si teh podrobnosti beležiti. Dejstvo 
je, da podrobnosti o ruski revoluciji ne poznamo in je kmalu ne bomo spoznali v 
podrobnosti. Je vprašanje, ako cela ruska revolucija nej izmišljena samo, da bi se 
nas navdušilo z znano frazo "Durchhalten" (Vzdržati). Recimo, da je kaj resnice, 
ali niso mogoče eni mogočneži ljudsko bedo izrabili v svoje črne načrte, da bodo 
s pomočjo teh sirot pregnali druge, iste pometali v ječe in na vislice in se bodo 
sami moči polastili. Ali ni končni cilj vseh teh prekucuhov enak? Ali je res, da 
je ta preobrat čisto naroden, ljudski, gospodarski, in da bode potem res nastala 
mlada in moderna Rusija? Pri vseh teh vprašanjih je treba hladne krvi in treznega 
presodka.6

V zapisu z dne 3. decembra 1917 pa je vest o prevratu v Rusiji pospremljena 
z razglasom o miru, kar sproži vsesplošno veselje, seveda le do premestitve na 
drugo frontno črto:

Dne 1. t. m. se nam je službeno sporočilo, da je sklenjeno premirje z Rusijo in se od 
trenutka naprej niti na eni niti na drugi strani ne sme več streljati ali kako drugače 
rabiti kakšno vojno orožje. Veselje med vojaštvom je bilo nepopisno. Naši in Rusi 
so v znak veselja spuščali rakete v zrak, in to pozno v noč. Zjutraj 2. t. m. je ruski 
vojak postavil na vrh strelskega jarka veliko belo zastavo ter z velikimi rudečimi 
črkami napisani "Gutten Morgen, Frieden" (Dobro jutro, mir!– torej znak premir-
ja). Vse se je objemalo, prej sovražnik, sedaj brat in prijatelj. Nekateri so jokali, 
drugi se smejali, bilo je vse pijano od tega sporočila, vendar se je še našim voja-

5 Filip Jurkovič, Pa zbogom junaki. Vojni dnevnik 1914–1918, MMC RTV Slovenija (Ljubljana, 2018). 
6 Filip Jurkovič, Pa zbogom junaki, http://www.rtvslo.si/prva-svetovna-vojna/vojni-dnevnik-ne-slisi-

-se-drugega-tukaj-govoriti-kakor-o-ruski-revoluciji/440900, pridobljeno: 7. 4. 2018.
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kom strogo ukazalo, da ne smejo hoditi čez strelski jarek na rusko stran.7

Takoj po revolucionarnem prevzemu oblasti v Petrogradu sta bila prejeta 
odloka o miru in razdelitvi zemlje.8 Sklenitev miru, ki je kmalu sledila, je spro-
žila, kot neposredno priča Jurkovićev dnevniški zapis, splošno in nedeljeno 
navdušenje med vojaštvom, ki se je znašlo v nevzdržnih razmerah vojskovanja. 
S tem je pravzaprav izpolnjen prvi pogoj, da oktobrska revolucija prejme sve-
tovno in ne zgolj notranje-rusko veljavo, kar si je že od vsega začetka zamišljal 
Lenin, državljanska vojna s precejšnjim vpletanjem zunanjih dejavnikov pa je 
šele sledila. Netenje komunistične revolucije v svetovnih razmerah se sicer ne 
prav ujame z zavzemanjem za mir na svetu. Že med potekom prve svetovne 
vojne, še zlasti pa po njenem koncu, se srečujemo z okoliščino, da "sporočilo", 
predvsem pa "orožje" oktobrske revolucije presega siceršnja politična nazira-
nja in na njih oprte oblastniške in lastniške strukture in tedaj lahko tudi dovolj 
učinkovito pomete z njimi.9 A dvigovanje prahu sproži reakcijo, pravo družbe-
no alergijo, za katero se takrat, pa tudi potem ni iznašlo cepiva. Prične se širiti 
neznanski strah pred komunizmom, ki bo v veliki – ne vemo pravzaprav ali 
v meri ali v razmerju – opredelil zgodovino 20. stoletja. A hkrati bi postavi-
li "delovno tezo", da se zgodovinski presežek Velikega oktobra strne v tem, da 
v svojem dosežku ukine zgodovinsko revolucionarstvo, s te ko totalno razgrne 
njegovo subjektivitetno razsežje, tako da se, ne toliko z njim, kolikor po njem, 
seveda ne naenkrat, marveč zlagoma, revolucija preokrene v involucijo. A s tem 
preokretom, ki za razliko od vrste zgodovinskih prelomov ni zaznamovan z 

7 Ibid., http://www.rtvslo.si/prva-svetovna-vojna/vojni-dnevnik-vse-se-je-objemalo-prej-sovraznik-
-sedaj-brat/446176, pridobljeno: 7. 4. 2018.

8 Oba odloka najdemo v prilogi k izdaji Leninove razprave Država in revolucija (Ljubljana, 2017). 
Vladimir Il–ič Lenin, Država in revolucija in drugi spisi iz leta 1917, prev. L. Centrih (Ljubljana, 2017), 
str. 168–184. Prim. tudi Alexander Rabinowitch, Boljševiki prihajajo na oblast (Ljubljana, 2017).

9 Glede odmevov, odzivov in vplivov oktobrske revolucije pri Slovencih glej prispevke vrste razpra-
vljavcev (Dušan Kermavner, Marjan Britovšek, Veselin Djuretić, Pero Damjanović, Vlado Vodopivec, 
Milan Ževart, Miško Kranjec, Franček Saje, Miro Stiplovšek, Franc Zadravec, Erna Muser, Slavko 
Kremenšek, Ivan Kreft, Jože Šorn, France Kresal, Metod Mikuž, Vladimir Dedijer, Lojze ude, Bogo 
Grafenauer, France Klopčič) v Zborniku razprav in obravnav znanstvenega posvetovanja ob 50. letni-
ci oktobrske revolucije in ob 30. letnici ustanovnega kongresa komunistične partije Slovenije, ki je izšel 
pod naslovom "Oktobrska revolucija in Slovenci. Nacionalno vprašanje v Jugoslaviji v teoriji in politiki 
KPJ–KPS v Prispevkih za zgodovino delavskega gibanja VII, št. 1–2 (1967). Boris Ziherl v uvodni bese-
di z naslovom "Dve obletnici" zapiše: Naše današnje srečanje je posvečeno dvema zgodovinskima 
dogodkoma, zmagi oktobrske socialistične revolucije leta 1917 in ustanovitvi Komunistične partije 
Slovenije leta 1937. V prvem primeru gre za najpomembnejši dogodek našega stoletja, za revolucio-
narno dejanje delovnih množic prostrane Rusije, ki je pred petdesetimi leti pretreslo svet, odprlo občo 
krizo kapitalističnega družbenega sistema in oznanilo začetek novega razdobja v zgodovini človeštva, 
razdobja socializma. V drugem primeru gre za odločitev politično organizacijskega značaja, ki so jo 
sprejeli predstavniki najnaprednejših sil v malem slovenskem narodu za eno tistih odločitev, ki so bile 
najdaljnosežnejšega pomena za bodočnost tega naroda, odpirajoč mu pot v k slovenskemu Oktobru, 
v socialistično skupnost narodov in narodnosti Jugoslavije." (Str. 9.)
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dogodkom, bi se bilo potrebno posebej in temeljiteje spoprijeti.
K vsesplošnemu preplahu spričo širjenja ideje, ideala in ideologije Velikega 

oktobra vsaj sprva gotovo niso prispevale zgolj komunistične metode zastra-
ševanja ali po drugi strani represija državnih aparatov v rokah kontrarevolu-
cionarnih buržoaznih sil, ki so si z vsemi sredstvi in s tudi z oporo pri cerkvi 
prizadevala zatreti poskuse komunističnega prevzemanja oblasti. Vse to in še 
kaj je že nasledek vloma v samo človeškost in preloma z njeno bistvenostjo, zgo-
dovinskostjo, svetom, in samo bitnostjo, ki v podlagi zajame celotno bit in obče 
bistvo, kar pa vse skupaj in v izkupičku vendar ne spremeni samega počela 
subjektivitete, ki služi tudi kot objektivno zastavljeno načelo mobilizacije mno-
žic. To pomeni, da prevrat seže le do tistega, kar človeškost postavlja kot bit, 
ne do zaobjetosti človeka z bitjo samo, marveč zgolj in samo do postavke biti, 
tj. podstavljenosti od subjektivitete – nekdo bi rekel nezaključen projekt, ki se 
ga pa lahko izkoristi kot pravi projektil – od tod ne le strah in preplah, marveč 
prava zgroženost spričo tega, kaj je pričakovati od bodočnosti, kaj bode biti; 
to, kar naj bo, lahko tudi ne pride, in v tem primeru, katerega primer človeškost 
danes je, preostane samo še sestanek s subjektiviteto, ki niti ne več potrebuje 
kake človeškosti, vsaj ne na zalogaj. Vseeno pa vsepovsod strumno odmevajo 
bodrilne koračnice bomo, bo, bodimo, bodi. V korak ste gre vesela znanost, ki ni 
zgolj propaganda, oziroma, je prav propaganda, le da jo je treba zdaj razumeti 
v vzvišenem pomenu razglasa bodočnosti. V skladu s tem ne gre za "veselo pri-
čakovanje", marveč za proglašeno naredbo, kolikor se pač bodočnost naredi, v 
primerjavi s prihodnostjo, ki pride. Nedvomno so izvori propagande starejšega 
datuma,10 a v 20. stoletju postane propaganda metodično orodje bodočnost 
neke biti – subjektivitete, to je izpostava subjektivite. 

Velikemu oktobru sledi Veseli december. Kaj to pomeni kot propaganda, kot 
proglas in kot naredba? Nam pomaga razsvetliti neko temo? Ali pa bolj pomrači 
svetlo obzorje? Morda kaka reminiscenca na dekabriste? Ni mišljen kak "dan" 
oziroma "mesec", sploh nič datumskega. Mišljena je spletenost veličine nekega 
dogodka z veselostjo nekega obeta, ne bomo rekli pričakovanja, ker je vezanje 
pričakovanja in diktata, v nasledku diktaturo bodočnosti, bila že dovolj izkori-
ščena za upravičevanje uma in dejanskosti dogodka oktobrske revolucije ter 
zgodovine, ki mu je sledila. Da bi revolucionarne rešitve povezovali z odrešeni-
štvom, ne gre že zavoljo revolucionarne volje same, ki bi v tem primeru ostala 
nemočna. Veseli december, ki sledi Velikemu oktobru, lahko sicer vzamemo kot 
aluzijo na božične praznike in pričakovanje novega leta ter z njim povezanega 
prednovoletnega veseljačenja v izpuhih potrošništva, ki veje iz duha kapitaliz-
ma, a v igri je revolucionarna napoved nove dobe, ki bo nad vsemi pričakovanji 

10 Sacra Congregatio de Propaganda Fide , "Sveta kongregacija za propagando vere", leta 1622.



743

S
H
S 

tudia
istorica
lovenica

izpolnila obete človeštva, pravzaprav človečanstva. Brez te obete prebujajoče 
in v prihodnost zaverovane veselice ne bi bilo Velikega oktobra v vsej njegovi 
zgodovinski veličini in veličastju, morda bi ostal zapisan v zdaj že odmaknjeni 
zgodovini 20. stoletja, je pa gotovo ne bi pisal. 

Obet nove dobe človečanstva,11 s katero bi človek postal človek, vključu-
je polastitev oblasti in sprejetje potrebnih ukrepov, da se utrdi nov družbeni 
red, ki ne bo razredno pogojen, marveč narejen po meri človeka za človeka. 
To neposredno ne le opravičuje korenitost ukrepov, ki naj izkoreninijo vse, 
kar ne ustreza novemu družbenemu redu, in upravičuje diktaturo proletariata 
kot revolucionarni način urejanja in prirejanja, po potrebi pa tudi ponareja-
nja obstoječih družbenih razmerij in razmer. Diktatura se kot družbena moč ne 
uveljavlja iz posebne volje in njenega voluntarizma, marveč kot prisila oblasti, 
ki nujno vračuna in tudi nalaga nasilje. Kot pripiše Edvard Kocbek na vrhun-
cu svoje revolucionarne zagnanosti in vzhičenosti, s katero je prežet njegov 
komentar k likvidaciji bana Natlačena:

 
V Natlačenovi likvidaciji doživljam zakonito porajanje novega prava, revolu-
cionarnega prava in občutka za novo pravico, ki se bo razodela v tej zgodovinski 
dobi. Ta tragična smrt pomeni z drugimi likvidacijami vred zgodovinski prelom. 
Ta prelom obstoji v tem, da likvidacija pomeni ne le pravično kazen za izdajalsko 
sodelovanje, temveč pomeni tudi silovito javljanje novega prava in nove pravice. 
Kljub temu, da verujem v poroštvo večne pravice, danes nekam preprosto 
doživljam relativiziranje občutka za pravico in pravo. Pozitivno pravo nasta-
ja, raste in umira kakor vsi drugi človekovi izrazi. S tem odkrivam pozabljeno 
resnico. Konkretna oblika prava, ki se je izoblikovala zadnje stoletje in smo jo do 
zdaj uporabljali, ne ustreza več novim nagibom in zahtevam občutka za pravico, 
ki pripravljajo novo dobo zgodovine. Novi občutek za pravico si išče novih oblik, 
našel si jih bo s silo, ki edina odpira nova razdobja v človeškem razvoju. Z drugimi 
besedami: v takem spreminjanju je najvišja instanca le revolucionarno dejanje. 
Novo ustavno in pravno stanje se ustvarjata iz določenega kritičnega trenutka v 
zgodovini. Dosedanje revolucije kažejo, da se ta prelomni trenutek veže s smrtjo 
tirana. Najbolj patetično je to pokazala francoska revolucija, najbolj dosledno pa 
oktobrska revolucija. Revolucionarna volja s kaznovanjem tirana odpravlja staro 
pravo in postavlja novo. Drugačne procedure zgodovina ne pozna in ne prizna.

11 Srečko Kosovel: "Nova doba prihaja / v kolektivnem imetju, / nova doba prihaja / i delavcu i poetu." 
Glede Kosovelove "revolucionarne poezije" je seveda treba vzeti v zakup njegov vpogled v "krizo 
človečanstva". Prim. Srečko Kosovel, Pravica, izbrala in uredila Rok Zavrtanik in Tjaša Koprivec 
(Ljubljana, 2012). Da bi Kosovelu in drugim pesnikom "njegove sorte" pripisali zgodovinski "idea-
lizem", "naivnost", "nedoletnost", "zamaknjenost" itn., je le trik, kako iz pesnika naredit peresnika. 
Pesniki, prav ko gre za zgodovinskost, niso naivni, to se zdi le tistim, ki zase menijo, da se domnevno 
zelo razumejo na stvari in vejo, kako se jim streže.
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Vendar bi se motil, kdor bi v revolucionarni silovitosti videl zgolj neogibno zgo-
dovinsko brutalnost, ki si jo razredi v svojem razvoju kar predajajo. To ni samo 
zmaga brezličnega in surovega prava nad formalnim pravom. Silovitost današnjih 
revolucionarnih dejanj se bistveno razlikuje od brutalnosti zatiralnih režimov. Sila 
in silovitost imata v revolucionarnem osvobajanju ljudstva višjo razvojno vlogo. 
Sila ustvarja nov pravni red v zavestnem razmerju do vrednot. Revolucionarno 
pravo nujno vsebuje teženje v smeri univerzalnega in kolektivnega poslanstva, 
ki ga čuti človeštvo. Revolucionarna silovitost ima zgodovinsko nalogo, da uniči 
kontra-revolucionarno silovitost. In ker vsebuje revolucionarna silovitost ljudstva 
voljo po osvoboditvi izpod sleherne sile in nasilja, česar dosedanji zmagujoči raz-
redi v zgodovini niso ne mogli ne hoteli, pomeni naš današnji boj zoper fašizem 
in imperializem boj zoper silo in nasilje sploh. Zato je naša današnja silovitost v 
pravem pomenu moralna. Težava je le v tem, da je to spoznanje ljudstvu samemu še 
nejasno. To revolucionarno pravico moramo ljudstvu približati ne samo od zunaj, 
temveč tudi od znotraj. Prepričan sem, da bo revolucionarno prepričano ljudstvo 
doseglo tako še silovitejše učinke, ki bodo že zelo oddaljeni od brutalne anarhije.12

Pravzaprav je k povedanemu težko kaj dodati.13 Kocbekova nadaljnja usoda 
je dovolj zgovorno dopolnilo in dosledna izpolnitev revolucionarne prevratni-
ške prakse, ki kot objektivacijo svoje obdelave ne izvzema tudi lastnih protago-
nistov: v vsakem trenutku jih lahko razglasi za antagoniste. S heroji-žrtvami naj 
bi se po neki mistifikaciji hranila in ohranjala permanentnost revolucije, ta "per-
manent", "trajnik" je seveda možno razumeti tudi na način frizerskega posega: 
"na grmadi", " v klado", "pod giljotino", "na vrv za obešanje", "s strelom v tilnik", 
"kot glava detonator". V Kocbekovem zapisu je zelo pokazalno razlikovanje 
med (obliko) pravom in (vsebino) pravico, ob čemer seveda velja upoštevati, 
da pravico lahko vzamemo v svoje roke in jo delimo, prava pa ne. Razlikovanje 
med pravico in pravom se ne ujema z razliko med pravim in pravilnim, kakor bi 
lahko sledilo, marveč z razliko med pravim in pravnim. Tako nenehno "prihaja 
do nepravilnosti", ki niso zgolj "izjeme od pravila", pač pa načini obvladovanja, 
da si vsakdo lahko jemlje in vzame pravico. Prelomnost revolucionarne prevra-
tnosti je v podvzetju neomejene svobode omejevanja svobode, ki vzpostavlja 

12 Edvard Kocbek, Tovarišija, zapis 14. oktobra 1942 (Maribor, 1967), str. 210–211.
13 Tu moram takoj poudariti, da navajanje Kocbeka pa tudi drugi avtorjev v tekstu nikakor nima namena 

kakega moralnega obsojanja, osebne diskvalifikacije ali zelo običajnega javnega zasmehovanja. Vse to 
je možno, celo linč, če se seveda z dovolj varne distance postavimo v vlogo razsodnikov, ki za povrh 
trpijo še za vsevednostjo in večvrednostjo samo-uveljavljanja. Če se na ta način lotevamo Kocbeka, in 
neprestano se ga, potem se je potrebno sistematično spravit nad vse slovenske duhove brez izjeme 
in za ta namen celo usposobiti raziskovalne inštitucije in ustvarjalne delavnice (Cankar 2018!). Za en 
kanček zadovoljstva in privoščljivosti, da nam ni treba vstopati v zgodovino, saj smo vendar krepko 
nadnjo …
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višjo in vedno višjo pravičnost. Zato ne moremo govoriti o "ljudski vstaji", pa 
tudi ne o "vladavini ljudstva", temveč o oblasti nad ljudstvom in prisili oblasti. 
Demokracija se izkaže za demokracijo, se pravi učinek subjektivitete, ki naredi, 
kot da gre za samopotrditev ljudstva. 

Tako Slavoj Žižek v enem iz serije zapisov o liku in podobi Lenina s poudar-
jeno prispodobnim naslovom Od Lenina h Kristusu in nazaj poudari:

Za to gre Leninovim obsesivnim tiradam proti 'formalni' svobodi , v tem se nahaja 
njihovo 'spekulativno jedro', ki ga je dandanes vredno ohraniti: ko Lenin poudar-
ja, da ¸'čista' demokracija ne obstaja in da moramo vselej postaviti vprašanje 
komu služi neka konkretna svoboda, kakšna je njena vloga v razrednem boju, je 
njegova poanta natanko v ohranjanju možnosti RESNIČNE radikalne izbire. Na 
to se v zadnji instanci zvede razlikovanje med 'formalno' in 'dejansko' svobodo: 
'formalna' svoboda je svoboda izbire ZNOTRAJ koordinat obstoječih razmerij 
oblasti, medtem jo 'dejansko' svoboda označuje mesto intervencije, ki spodkoplje 
same te koordinate. Skratka, Leninova poanta ni omejiti svobodo izbire, temveč 
ohraniti temeljno Izbiro – ko Lenin postavi vprašanje po vlogi svobode znotraj 
razrednega boja, pravzaprav sprašuje natanko naslednje: ali svoboda prispeva ali 
ovira temeljno revolucionarno izbiro.14 

Kako se Lenin v tem pogledu navezuje na Kristusa, s čimer "veseli decem-
ber" prejme vabljiv prizvok, ne bomo najprej sledili. Raba poudarjenih zapisov 
z velikimi začetnicami in velikimi črkami je sama dovolj zgovorna, težko pa 
prepriča. Zakaj je radikalni izbiri treba, da je še resnična, in zakaj je resnična le 
tako, da naredi uslugo revoluciji oziroma se ji postavi na uslugo? Če svoboda 
funkcionira zgolj in edino na podlagi stopanja v funkcijo permanentne revolu-
cije, se kot taka lahko obdrži le na podlagi jemanja svobode, formalnega izniče-
vanja ali konkretnega uničevanja, dokler se v takem ničenju ne tudi sama izteče 
v nič – pa še tedaj se ji zdi, da je treba podvzeti radikalne ukrepe, najbolje med 
Veselim decembrom, ko ljudstvo raja in ne nagaja.

"Biti radikalen se pravi zagrabiti stvari pri korenu. Koren človeka pa je člo-
vek sam."15 Radikalizem in humanizem se tu nenavadno stakneta, a verjetno ne 
v znak medsebojne sprave, temveč zavoljo odprave človeka. To je seveda moč 
dojeti kot še enega v vrsti propagandnih materialov. Sklop posaditve bodočega 
človeka in izkoreninjenja prejšnjega človeka določa kratka, a korenita pot radi-
kalizma in fundamentalizma, terorja in terorizma, ki človeku nalaga, da postaja 

14 Slavoj Žižek, "Od Lenina h Kristusu in nazaj", Problemi 3–4 ( 2007), str. 12. Pri. K temu: Peter Trawny, 
"Das Unerträgliche und die Ethik der Revolution", Phainomena 27, 106-107 (2018), str. 5–21

15 Karl Marx, "H kritiki Heglove pravne filozofije", v: Karl Marx in Friedrich Engels, Izbrana dela v petih 
zvezkih 1 (Ljubljana, 1979), str. 201.
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človek, naproti humanističnemu nareku ostati človek. Namesto znamenitega 
Sartrovega slogana "Eksistencializem je humanizem", lahko razglasimo slogan 
Komunizem je humanizem, kot ga je že leta 1947 zastopal recimo Maurice Mer-
leau Ponty v razpravljanju z naslovom Humanizem in teror, kjer uvodoma pravi: 

V razpravi o komunizmu, se laži ali zvijačnosti zoperstavlja spoštovanje resnice, 
nasilju spoštovanje zakona, propagandi spoštovanje vesti, naposled političnemu 
realizmu liberalne vrednosti. Komunisti na to odgovarjajo, da v demokracijah, 
pod plaščem liberalnih načel, zvijačnost, nasilje, propaganda, breznačelni real-
izem tvorijo bistvo zunanje ali kolonialne, pa tudi domače politike. Spoštovanje 
zakonov ali svobode je služilo opravičevanju policijske represije ob stavkah v 
Ameriki, danes pa služi opravičevanju vojne represije v Indokini in Palestini ter 
širjenju ameriške dominacije na Bližnjem vzhodu. Moralna in materialna civili-
zacija Anglije predpostavlja eksploatacijo kolonij. Čistost načel ne samo da tol-
erira nasilje, temveč ga tudi zahteva. Obstaja torej neka mistifikacija liberalizma. 
Liberalne ideje, gledane znotraj življenja in znotraj zgodovine, oblikujejo sistem 
s temi nasilstvi, ki so, kot je rekel Marx, njihov duhovni 'point d'honeur', 'njihovo 
svečano dopolnilo', njihov obči razlog utehe in upravičevanja.16

O teh premišljanjih Merleau-Pontyja se je pohvalno izrazil tudi Alan Badiou 
v svojem prikazu 20. stoletja, kjer se v zaključnem poglavju z naslovom Hkra-
tno izginotje človeka boga tudi pomudi ob kontroverzi komunizem/humani-
zem.17 Če vzamemo nasprotje med komunizmom in kapitalizmom za temelj-
no nasprotje, potem odnos med komunizmom in humanizmom nujno izpade 
protisloven. Komunizem bi v imenu humanizma odpravil kapitalizem, a mora 
zato, vsaj začasno, pristati na nehumane postopke, ker sicer kratkoročno ne 
opravi ničesar, dolgoročno pa veliko premalo. Teror ni le rešitev v stiski, marveč 
trajno zaznamuje prisilo oblasti, da se dosledno izkorenini koren, ki je človek 
sam in postavi nov lik človeka, novo dobo sveta. Humanistično protislovje, ki 
ga komunizem – bolj kot si sam lahko misli – deli s svojim nasprotnikom kapi-
talizmom, ga neskončno razdeljuje.

16 Maurice Merleau-Ponty, Humanisme et terreur. Essai sur le problème communiste (Paris, 1947), str. 5.
17 "Kot je izvrstno opazil Merleau-Ponty – a je iz neodločljivega potegnil neodločne zaključke –, bi 

lahko obliko konjunkcije 'humanizem in teror'. Medtem ko se 21. stoletje začne z disjunktivno mora-
lo 'humanizem ali teror'. (Humanistična) vojna proti terorizmu (Alain Badiou, Dvajseto stoletje, prev. 
A. Žerjav (Ljubljana, 2005), str. 211). In nadaljuje: "Klasični humanizem brez Boga, brez projekta, brez 
postajanja Absoluta predstavi človeka tako, da ga zvede na njegovo živalsko telo. Trdim , da če iz 20. 
stoletja izstopamo s hkratno opustitvijo obeh miselnih programov, radikalnega humanizma in radi-
kalnega antihumanizma, potem bomo morali nujno prenašati neko figuro, ki iz človeka čisto prepro-
sto naredi vrsto. Že Sartre je rekel, da če človek nima za projekt komunizma, popolne enakosti, potem 
je samo še živalska vrsta, ki ni nič bolj zanimiva od prašičev in mravelj." (Ibid., str. 214) Badiou bi ob 
tem moral nemara vsaj pomisliti, komu je namenjena Orwellova Živalska farma.
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V jeseni leta 1922 je po Leninovem navodilu stekla operacija Философский 
пароход, "Filozofska ladja", oziroma "Filozofske ladje", v teku katere je sovjet-
ska oblast ob pomoči nemških ladij izgnala čez dvesto za nadaljnji razvoj revo-
lucije nezaželenih in škodljivih razumnikov. Če jih s seznama, ki je pomenlji-
vo izvzet iz zgodovinskih prikazov oktobrske revolucije, navedemo le nekaj: 
Berdjajev, Florovski, Frank, Iljin, Karzavin, Kizevetter,18 Kotliarevski, Losski,  

18 V časopisu Slovenski narod z dne 28. 2. 1933, št. 48, lahko preberemo kratko poročilo prireditvi Ruske 
matice v spomin umrlima ruskima zgodovinarjema Kiezevetterju in Platonovu, z uvodnim preda-
vanjem E. Spektorskega. V isti številki časopisa je sicer udarna vest požig Reichstaga, opremljena z 
velikim naslovom "Preprečena komunistična revolucija v Nemčiji" in podnaslovi "Sinoči so komunisti 

List iz Leninovega 
pisma Stalinu 16. juli-
ja 1922: "Всех их вон 
из России..." (https://
foma.ru/filosofskiy-
parohod-kak-i-zach-
em-bolshevistskaya-
vlast-izbavlyalas-ot-
myisliteley-intelligen-
tov.html; pridobljeno: 
7. 4. 2018)
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Miakotin, Osorgin, Sorokin, Trubetski, Stepun…19

Vsakemu od teh filozofskih popotnikov naj bi bilo dopuščeno vzeti s seboj 
zimsko in poletno ogrinjalo, dve dnevni in dve nočni srajci, dva para hlač, dva 
para nogavic ter denarna sredstva v višini do dvajsetih dolarjev v trdi valuti. No, 
gotovo so s seboj nosili celo Rusijo. Duhovno, seveda. Kaj bi to pomenilo in 
zakaj bi bilo sploh pomembno? Z distance bi se komu celo zdelo, da je šlo le za 
dobro šalo ali celo "humanitarno dejanje" novo vzpostavljene sovjetske oblasti, 
glede na to, kako se je pokončalo preostale nasprotnike revolucije. No, vseeno 
je bil leta 2003 v okviru Svetovnega filozofskega kongresa v Istanbulu organi-
ziran simbolični povratek "ladje filozofov" v Rusijo. Ukrep izgona ruske inteli-
gence bi lahko obravnavali kot epizodo v državljanski vojni, ki se je "uradno" 
končala z vzpostavitvijo ZSSR 30. decembra leta 1922, neuradno pa trajala vse 
do njenega razpusta 21. decembra leta 1991.20 

Hannah Arendt je v delu O revoluciji, ki je prvič izšlo leta 1963, sprožila 
vprašanje ustreznosti medsebojnega navezovanja revolucije in državljanske 
vojne.21 Tej problematiki stasis se je pred leti izrecno posvetil Giorgo Agamben 
v delu Stasis, ki je za izhodišče, poleg teze Hannah Arendt iz omenjene razpra-
ve, da se je med drugo svetovno vojno odvijala globalna državljanska vojna, 
vzel še tezo iz razprave Carla Schmita Teorija partizana,22 da v sodobnem svetu 

zažgali nemški parlament – To naj bi bil začetek komunistične revolucije – Silno razburjenje v vsej 
Nemčiji – Pred razpustom komunistične in socijalnodemokratske stranke?" Sicer najdemo tudi druge 
zanimive novice, ki pričajo o tedanji politični situaciji doma in v svetu in tudi posredno tudi o vpli-
vih oktobrske revolucije nanjo: http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-97RD3JQK/59721c24-
a257-425a-ba24-bb9b2abd7700/PDF, pridobljeno: 23. 3. 2018. Glede samega dviga komunizma v 
Nemčiji po prvi svetovni vojni in obračuna z njim ter povezave z vzpona nacionalsocializma so stali-
šča v zgodovinopisju in javnosti še vedno zelo razdeljena. Pravi zgodovinarski spor je v osemdesetih 
letih prejšnjega stoletja je sprožil Ernst Nolte, ki je javljanje in uveljavitev nacionalsocializma obrav-
naval kot odgovor na komunistično revolucijo, vsled česar, tudi "Auschwitz" sledi "Arhipelagu Gulag" 
(številni članki v FAZ in DIE ZEIT; prim. tudi njegovo delo Der europäische Bürgerkrieg 1917–1945. 
Nationalsozialismus und Bolschewismus (Frankfurt am Main, 1987).

19 Podrobneje o tem В. Г. Макаров, В. С. Христофоров. Пассажиры "философского парохода" 
(судьбы интеллигенции, репрессированной летом – осенью 1922 г., Вопросы философии. 
№ 7 (600) 2003, str. 113–137, članek vsebuje tudi celoten seznam izgnanih; glej tudi Lesley 
Chamberlain, Lenin's Private War: The Voyage of the Philosophy Steamer and the Exile of the Intelligentsia 
(New York, 2007). 

20 Tu seveda velja spomniti na besede Franceta Bučarja ob konstituiranju Skupščine Republike 
Slovenije leta 1990, ob katerih je nemalo prisotnih poslancev streslo in se nekateri od njih pravzaprav 
še vedno malo tresejo: "S konstituiranjem te skupščine lahko menimo, da se je končala državljanska 
vojna, ki nas je lomila in hromila skoraj pol stoletja."

21 Arendt obravnava revolucije kot "edine politične dogodke, ki nas neposredno in neizogibno soočajo 
s problemom začetka". V skladu s tem imajo "moderne revolucije malo skupnega z mutatio rerum 
iz rimske zgodovine ali s stasis, državljanskim spopadom, ki je vznemirjal grško polis. Ne moremo 
jih izenačiti s Platonovim metabolai, s kvazi-naravno pretvorbo ene oblike vladavine v drugo, ali s 
Polibijevo politeion anakyklosis, vnaprej določenim cikličnim vračanjem, ki so mu podvržene člo-
veške zadeve ... (Hannah Arendt, On revolution (New York, 1963), str. 15). Prim k temu tudi Michael 
Marder, "Revolutionary Categories", Phainomena 25, št. 102–103 (2017), str. 5–18.

22 Carl Schmidt, Theorie des Partisanen. Zwischenbemerkung zum Begriff des Politischen (Berlin, 1963).
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ni več možno jasno razmejevati med vojno in mirom.23 Agamben sam meni, 
da je zaradi splošne politološke osredotočenosti na probleme revolucije bila 
obravnava državljanske vojne potisnjena v drugi plan. Če upoštevamo pretrese, 
ki jih sproža obravnava polpretekle zgodovine v Sloveniji in to seveda ne le v 
zgodovinopisju, marveč na vseh ravneh družbene diskusije, lahko rečemo, da 
se tu godi odnos do zgodovine sploh, v zvezi s katerim se poraja odkrito ali pri-
krito zgodovinsko nelagodje. Poraja se tisto, kar sleherni možni politični kon-
senz vključuje kot svoj temeljni disenz, se pravi neko lastno breztemeljnost, ki 
sproža razliko v identiteti, nemožnost poistovetenja moči in oblasti. Te "zgodo-
vinske prtljage" se ni mogoče znebiti z nobenim s-končevanjen, izničevanjem 
in uničevanjem zgodovinskega in je, lahko rečemo, močnejša od subjektivitete, 
saj seže v samo mogoto sveta, razodevanju biti, ki odeva bitje človeka in iz nas 
naredi ljudi. Iz tega pra-začetka, arche, velja motriti počelo subjektivitete, ki 
zgodovino jemlje zgolj in edino kot izdelek v svoji "predelovalni industriji" ter 
kot taka niti ne pripozna niti ne priznava usojanja sveta in njegovega vladanja, 
marveč obrača zgodovino v prevlado nad njim. Kapitalizem in komunizem sta 
v tem pogledu, čeprav ne enak, pa vendar isti imperializem. S tem nočemo niče-
sar izenačevati, marveč zgolj napotujemo v istovetnost, ki tvori pravo težišče 
tistega, kar nas v smislu naznačenega disenza bremeni kot "zgodovinska prtlja-
ga" in spremlja kot "zgodovinski duh".

Med prtljago, ki jo je s seboj ponesla izgnana ruska inteligenca leta 1922, 
je posebej potrebno omeniti esej Berdjajeva z naslovom Duhovi ruske revolu-
cije. Objavljen je bil kot njegov zadnji spis v reviji Русская Мысль (julija 1918, 
str. 39–73), istočasno pa v zborniku, posvečen ruski revoluciji z naslovom Из 
глyбины. Cбopник cтaтeй o pyccкoй peвoлюции. M.,–Пг., 1918.24 Berdjajev 
v njem uvodoma označi rusko revolucijo za protinacionalno v primerjavi z 
angleško in francosko, ki naj bi bili nacionalno usmerjeni. Vidika internaciona-
lizma pri tem ne omenja. Vsako ljudstvo dela svojo revolucijo z "zgodovinsko 
prtljago, ki se je nakopičila v preteklosti", pravi Berdjajev, in se v njej neposre-
dno izrazi; tako naj bi tudi "stare nacionalne bolesti in grehi privedli do ruske 
revolucije in opredelil njen značaj." Protinacionalna naravnanost ruske revo-
lucije je tako nasledek nacionalne predispozicije ruskega duha. Revolucija sam 
po sebi ne odpravi nekdanjih slabosti, marveč zgolj razkrije tisto, kar skrito tiči 
v telesu ljudstva. Revolucije so vselej samo "maškerade, in če bi sneli maske, bi 

23 Giorgo Agamben, Stasis. La guerra civile come paradigma politico. Homo sacer, II, 2 (Torino, 2015); gre 
za njegova predavanja na univerzi Princeton leta 2001. Agamben opozori tudi na obravnavo razmerja 
med revolucijo in državljansko vojno pri Romanu Schnuru, Revolution und Weltbürgerkrieg: Studien 
zur Ouverture nach 1789 (Berlin, 1983). 

24 Tu ga navajamo po internetni izdaji Николай Бердяев, Духи русской революции, Электронная 
библиотека, https://royallib.com/book/berdyaev_nikolay/duhi_russkoy_revolyutsii.html, prido-
bljeno: 15. 4. 2018.
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se lahko srečali s starimi prepoznavnimi obrazi".
Ti obrazi se prikazujejo iz izročila ruske izobrazbe, ki so jo po Berdjajevu 

poleg drugih izoblikovali predvsem Gogolj, Tolstoj in Dostojevski: Hlestakov 
iz Revizorja, Verhovenski iz Besov, Smerdjakov iz Bratov Karamazovih... Še 
posebej pa Berdjajev izpostavi Brate Karamazove. Dostojevski naj bi razkril, 
da "ruski socializem vključuje vprašanje ali Bog obstaja ali ne".25 Kolikor pa se 
odloči, da opusti vprašanje Boga in vsled tega zapusti boga, kakor vrag prišepne 
Ivanu, potem sledi:

Brž ko se vse človeštvo do zadnjega odpove bogu (in jaz verujem, da se bo to 
razdobje, paralelno razdobjem v geologiji uresničilo), bo sam po sebi, brez 
ljudožerstva, padel ves bivši svetovni nazor in, to je glavno, vsa prejšnja nravst-
venost, in vse bo novo. Ljudje se bodo združili, da vzamejo življenju vse, kar jim 
more dati, a brezpogojno samo za njihovo srečo in radost na tem svetu. Človek 
se bo povišal v duhu titanskega, božanskega ponosa in postal človek-bog. S tem 
ko bo človek vsako uro neomejeno premagoval naravo s svojo voljo in znanostjo, 
bo tudi vsako uro okušal tolikanj visoko naslado, da mu bo nadomeščala vse nek-
danje upe nebeških naslad.26

Prelahko bi bilo zaključiti, da Dostojevski in za njim Berdjajev izpeljujeta 
vznik oktobrske revolucije in vzpon komunizma iz prevlade ateistična svetov-
nega naziranja. Za Dostojevskega ni, strogo vzeto, ateizem, temveč izostanek 
vprašanje o bogu, tisti povod, ki lahko in dejansko sproži revolucijo. To lahko 

25 Pri tem se opira na mesto iz petega poglavja prve knjige Bratov Karamazovih z naslovom "Starci": " 
…kajti socializem ni samo delavsko vprašanje ali vprašanje tako imenovanega četrtega stana, ampak 
največ ateistično vprašanje, vprašanje sedanjega utelešenja ateizma, vprašanje babilonskega stolpa, 
ki ga grade ravno brez boga, ne zato da bi z zemlje dosegli nebesa, ampak da bi potegnili nebesa 
na zemljo." (Fjodor M. Dostojevski, Bratje Karamazovi, I. del, prev V. Levstik (Ljubljana, 1976), str. 
34) Mesto navaja tudi Dušan Pirjevec v svoji spremni besedi k izdaji Bratov Karamazovih v zbirki Sto 
romanov, doda pa tudi pismo Dostojevskega prijatelju Alekseju Suvorinu iz leta 1878, ko je že pisal 
Brate Karamazove: "Psihologija revolucionarjev me silno zanima. Nameravam napisati nov roman, ki 
bi bil nadaljevanje 'Bratov Karamazovih' in v katerem bi se rad ukvarjal s problemom revolucionar-
nega gibanja. Junak romana bo Aljoša Karamazov. Šel bo v samostan, ker išče resnico. V tem iskanju 
resnice se torej skladajo revolucionarji in menihi. Naši revolucionarji imajo zares nekaj od krščanskih 
mučenikov iz zgodovine. Fanatični so in pripravljeni da umrejo za svoje ideje. Ideja, da bi z novim 
družbenim redom človeštvo osrečili, je pri revolucionarjih najvažnejša. Aljoša, človek, ki išče resnico, 
ne bo v romanu našel resnice v samostanu Iskal jo bo naprej in naletel na nova pota, ki bodo konec 
koncev pripeljala k fanatikom resnice, k revolucionarjem. Iz ljubezni do ideje bo šel Aljoša kot pravi 
Karamazov tako daleč, da bo izvršil politični zločin. V političnem zločinu vidi nujno dejanje, da osreči 
človeštvo. Ali ni istega rekel tudi Razkolnikov, preden je šel ubit starko? Tudi pri njem je ideja gibalo 
zločina. Tako bo postal Aljoša, ki je le na videz omejen, a v resnici pobožen človek, v očeh družbe 
zločinec. Aljoša bo obsojen na smrt in umrl bo za svojo idejo mirno in srečno kot mučenik. Veliko 
sem premišljeval o tej stvari in moja vroča želja je, da napišem o tem roman." (Dušan Pirjevec, "Bratje 
Karamazovi in vprašanje boga", v: Fjodor M. Dostojevski, Bratje Karamazovi, I. del, prev V. Levstik 
(Ljubljana, 1976), 22 str.)

26 Fjodor M. Dostojevski, Bratje Karamazovi, II. del, prev V. Levstik (Ljubljana, 1976), str. 182.
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spet vzpodbudi precej razširjeno različico interpretacije razmerja med komu-
nistično revolucijo in krščansko vero, namreč da stremita k istemu, da sta obe 
eshatološki, se pravi zapisani nekemu nadzgodovinskemu upanju, glede kate-
rega sta prepričani, da je resnica, ki se bo uresničila. To vzajemnost bi lahko izra-
žalo naše naslovno povezovanje Velikega oktobra in Veselega decembra. Vendar 
smo tako povezovanje že problematizirali. Družbenih obetov, kot jih zastopa 
in propagira revolucija, ni mogoče, kar izpove tudi Dostojevski, poistovetiti s 
krščanskim oznanilom in pričakovanjem. Prav tako ni moč, recimo, stalini-
stičnega terorja izpeljevati iz okoliščine, da je bil Stalin pač deležen vzgoje v 
samostanu itn. Take povezave, ki naj bi "razjasnile" izvore totalitarizma, pridejo 
na vrsto šele, ko se pomudimo pri prej nastavljani istovetnosti komunizma in 
kapitalizma kot svetovnega imperializma, kjer "človek vsako uro neomejeno 
premaguje naravo s svojo voljo in znanostjo in tudi vsako uro okuša tolikanj 
visoko naslado, da mu bo nadomešča vse nekdanje upe nebeških naslad".27 

Da je vprašanje o bogu na drugačen ter za današnja gledišča in obzorja tudi 
prezrt način zvezano z razumevanjem vzpostavljanja političnega sveta in v 
nasledku subjektivitete družbe, nam, tako rekoč onkraj kakega verskega pre-
pričanja, izpričuje Platonov dialog Politik, morda utemeljitveno delo "politične 
filozofije". V Politiku Platon poda mit o dveh dobah sveta, Kronosovi in Zeusovi. 
Medtem ko je v prvi ljudem poklonjena spokojnost prebivanja, ki jih celo jemlje 
nazaj v rojstvo, pa jim potem, ko nastopi prevrat v drugo, zdaj aktualno dobo, 
ne preostane tako rekoč nič in morajo vse znova vzpostaviti, predvsem seveda 
samo politiko kot način urejanja medčloveških razmerij. Prevrat je v tem, da 
bog spusti krmilo sveta iz svojih rok in ga prične obvladovat slepa nuja, Ananke. 
Človeka doleti, da mora v tem neredu pričeti sam urejati svet. Red sveta in nje-
gova človeška ureditev se znajdeta v navzkrižju, pot iz njega pomeni zgodovino 
samo kot obvladovanje sveta. Seveda je to zgolj mit, ki pa ima svoje pojmovno 
razčlembo tudi v drugih Platonovih dialogih, predvsem Politeji in Zakonih.

Kaj bi potemtakem pomenilo vprašanje o bogu v koncu zgodovinskega, ki 
tudi revolucijo dokončno preokrene v involucijo? Ob tej še ne videni totalizaci-
ji obstoječega se vprašanje o bogu zdi tisto poslednje, ki bi ga postavljali.28 Ven-
dar vprašanje o bogu ni vprašanje boga, marveč najprej in prvotno vprašanje 
nas samih, naše človeškosti, ki na predložku subjektivitete zvaja vse bistveno 
nase ter izrinja vse pred seboj zavoljo lastnega napredka in razvoja. Hkrati pa 
se javlja pomisel, koliko je ta subjektiviteta sploh še človeška? A kaj je človeško? 

27 O istovetnosti kapitalizma in komunizma kot svetovnega imperializma govorim v drugi študiji z 
naslovom, "Revolucija med ideologijo, zgodovino in filozofijo – svetovni imperializem", Monitor IHS 
20, št. 1 (2018), str.197–226, kjer navajam tudi knjižico Ivana Urbančeva "Leninova filozofija" ali o 
imperializmu (Maribor, 1971), ki napotuje v to smer razmisleka.

28 V zvezi s tem je potrebno napotiti na Heideggrovo misel o poslednjem bogu. Prim. Martin Heideger, " 
Poslednji bog", prev. T. Hribar, Phainomena 1, št. 2–3 (1992), str. 68–79.
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Vprašanje sprašuje po neki meri, ki ni primerljiva s tem ali onim obstoječim 
ali postavljenim merilom, marveč izhaja iz merjenja človeškega z božjim. Bog v 
človeku izpoveduje tisto nerazpoložljivo, ki uglasi človeško razpoloženje. A kdo 
odloča o položaju človeka?

Dean Komel

THE GREAT OCTOBER AND THE MERRY DECEMBER:
ON SOME ISSUES OF THE OCTOBER REVOLUTION AND REVOLUTION 
IN GENERAL

SUMMARY

The Great October represents a historic milestone in the 20th century, and in 
the changed global and local situation continues to exert its influence even in 
the 21st century. The "defeat of communism", together with the "global victory 
of liberal democracy" at the beginning of the nineties of the former century, 
could be, according to the popular thesis of Francis Fukuyama, even conside-
red as the "end of the history". In this regard, today’s renewal of revolutionary 
ideas and ideals seems to be a purely ideologically colored activism as well as 
an uncritical historical and political regression, which, especially in the former 
socialist countries, serves only to further maintain the social influence and posi-
tions gained in the past. However, such a verdict is based on a partial and exclu-
sive judgment regarding the October Revolution, with the sole intention of dis-
proving its glorification by the anti-capitalist and anti-imperialist front today. 
Yet, we do not want to deny in any manner the legitimacy of condemnation 
of the red totalitarianism, which claimed millions of victims. However, such a 
condemnation cannot be regarded as an objective judgment of the October 
Revolution as one of the central events in the history of the previous century, 
which, as such, cannot be simply eradicated from it, especially as it had been to 
a considerable extent written "in red". How do we define an event? To what do 
we attribute the specter of "an event"? We can disregard it, but without paying 
attention to it, we overlook the key spectacular machination of revolutionary 
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subversiveness that the Great October is followed by "the merry December".
The historical evaluation of Russian events in 1917 and their impact on 

recent history must elaborate its own interpretive horizon in order to make 
sense of its findings. Events arising in the flow of historical time cannot be 
approached properly, if we do not pay attention to the context of understand-
ing formed in a contemporal manner upon the historical trail itself. The lat-
ter is even more important from a philosophical stance, which must leave the 
question of the historical meaning of revolution as such open. For philosophy, 
historicity does not represent just a "horizon" for the discussion of what is going 
on in history, but its own temporalization that reveals the truth of humanity 
in relation to what is and contemporarily for us makes sense or does not. The 
question of revolution as a historical and social event, therefore, arises for phi-
losophy from the way, in which we respond to it in the measure of humanity.

In this respect, philosophy is directly confronted with the effects of ideolo-
gies that seek to dictate the course of history and transform reality in order to 
overcome it and establish themselves as exclusive social power. Revolutionary 
subversiveness is not primarily marked by a deviation from "normal" society, 
but by the empowerment of the subjectivity of society as a power over all. The will 
to dominate over the world does not allow the world to historically prevail as 
the wholeness of being.

One hundred years after the Great October, it can be concluded that com-
munism did not capitulate, as it may have been presupposed at the beginning 
of the 1990s, but managed to capitalize itself. With its "victory over imperial-
ism", the Great October, followed by "the merry December", did not manage to 
defeat, but instead still supports the very essence of imperialism: the empower-
ment of the subjectivity of society. Totalitarianism is not just a violation of social 
order, of its norms and normality, but the compulsion of society as such, the total-
ization of its subjectivity. The necessary consequence of totalization and totali-
tarianization of a society is the degeneration of human freedom. "The rebellious 
man", however, is a different question, which, as "the right to a revolution" cer-
tainly concerns the faith in revolutionary change of the world and elimination 
of evil in it, but does not originate from it.
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Izvleček:
Avstro-ogrski generalmajor Johann von Maasburg (1847–1923) je zadnjih 
dvajset let svojega življenja preživel v Vipavi. Prispevek, napisan na podlagi 
njegovega dnevnika, ki se je ohranil v rokopisu, dokumentov iz arhivov na 
Dunaju (AT-OeStA/KA, DÖW), v Ljubljani (ARS, NŠAL, ZAL), Novi Gorici 
(Goriški muzej Kromberk – Nova Gorica, PANG) in Münchnu (družinski arhiv 
Maasburg) kakor tudi primarnih in sekundarnih virov, obravnava njegovo 
življenje in življenje potomcev nekaj desetletij po koncu II. svetovne vojne. 
Izkaže se, da so dogodki, vezani na oktobrsko revolucijo, usodno zaznamovali 
izobraženo, kultivirano in pogumno družino baronov Maasburg, ki je nekaj 
stoletij živela na Slovenskem. 

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

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

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

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

   George Santayana

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V Post scriptumu k tej analizi se mu kritično zapiše: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

v: Razgledi Muzejskega društva Bled za leto 2015 (2015), str. 115–122.
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tem mestu je nasledil generala in politika Theodorja Körnerja (1873–1957), 
poznejšega župana Dunaja (1945–1951) in prvega svobodno izvoljenega 
predsednika Avstrije (1951–1957) po II. svetovni vojni. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zaključek

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ZUSAMMENFASSUNG

In der vorliegenden Abhandlung wird mithilfe des in Handschrift erhaltenen 
und im Museum von Nova Gorica aufbewahrten Tagebuchs des k. u. k. General-
majors i. R., Barons Johann von Maasburg wie auch aufgrund von Dokumenten, 
die in Archiven in Wien, Ljubljana, Nova Gorica und München zu finden sind, 
ferner aufgrund von Aussagen von Zeitzeugen im Slowenischen Fernsehen und 
privat an Autorin, das Leben einer gebildeten, kunstsinnigen und persönlich 
tapferen Familie rekonstruiert. Am fatalsten waren für diese Familie und ihre 
Existenz, aber auch für die Existenz der slowenischen Bevölkerung im Allge-
meinen, die Spätfolgen der Oktoberrevolution. Johann und Rosa von Maasburg 
wurden in der Habsburger Monarchie geboren. Sie entstammte der seit minde-
stens Anfang des 18. Jahrhunderts in Vipava, heute Slowenien, ansässigen Fami-
lie Tribuzzi und wurde in Kočevje, heute Slowenien, geboren. Er entstammte 
der Familie Maschek von Maasburg, die seit 1750 zum katholischen böhmi-
schen Adel zählte, und wurde auf Schloss Križ bei Slavonski Brod (heute Kroa-
tien) geboren. Sie heirateten in Vipava und bekamen in Triest, wo Johann in 
der Kadettenschule unterrichtete und später zu ihrem Kommandanten wurde, 
zwei Söhne und eine Tochter. Die ersten Wochen des I. Weltkriegs fiel ihr jün-
gerer Sohn Friedrich (1880–1914) in Grodek bei Lemberg, während der ältere 
den Krieg als Invalide überlebte. Rosa und Johann, der in seiner Freizeit Land-
schaften voller Stimmung und Porträts in Öl malte, Skulpturen entwarf und 
töpferte, starb 1923 in Vipava, das nach Kriegsende Italien zufiel. Seine Gattin 
und sein Sohn Wilhelm erlebten seit 1922 den italienischen Faschismus, den II. 
Weltkrieg unter Italien und seit 1943 unter dem Dritten Reich. Während dieses 
Kriegs setzte sich Wilhelm wiederholt für seine Wippacher Mitbürger bei der 
SS und der Wehrmacht ein. Es gelang ihm, sie vor dem Tod oder der Verschlep-
pung zu retten. Mutter und Sohn erlebten die Befreiung Vipavas durch die jugo-
slawischen Partisanen und den Ausbruch des Friedens. Da wurden sie von den 
Spätfolgen der Oktoberrevolution ereilt: Inhaftierungen, Liquidierungen, Ent-
eignungen von Reichen, Adeligen, Andersdenkenden, Gläubigen, Deutschen. 
Im Jahr 1949 wurden die damals bereits verstorbene Rosa und, ohne sein Wis-
sen, Wilhelm vom slowenischen Gericht in Nova Gorica widerrechtlich enteig-
net. Friedrichs Sohn Nikolaus (geboren in Maribor), der dem österreichischen 
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Widerstand angehörte (O5) und auf dem Schloss Bizeljsko verheiratet war, 
wurde nach Kriegsende das Schloss konfisziert. Seine Familie (Frau, ein drei-
jähriger Sohn und eine einjährige Tochter, die kranke Schwiegermutter) und 
eine bei ihnen sich versteckende Freundin aus Wien wurden zunächst ins Lager 
in Brežice verbracht und danach nach Leibnitz, also nach Österreich unter Rus-
sen, in ein jugoslawisches (!) Lager vertrieben, aus dem ihnen die Flucht gelang. 
Darüber hinaus wurden zwei Onkel der Familie liquidiert: Graf Hubertus von 
Ledebur, der Partisanen unterstützte und sich unter der deutschen Besatzung 
weigerte, Deutsch zu sprechen, wurde Anfang 1945 in den Wäldern nahe Oplot-
nica, unweit Konjice zusammen mit seinem Förster Josef Wödinger gefoltert 
und liquidiert. Der andere Onkel, Fürst Gottlieb von Windisch-Graetz, der Par-
tisanen mit Geld und Medikamenten versah und hohe Partisanenfunktionäre 
aus Postojna nach Triest und zurück transportierte, wurde am 12. 5. 1945, nach 
Kriegsende, von der slowenischen politischen Polizei OZNA in Triest entführt, 
in das KZ Šentvid bei Ljubljana eingesperrt und von dort über Gerichtsgefäng-
nisse, die sog. technischen Lehrstätten in die Psychiatrie in Studenec bei Ljubl-
jana eingeliefert, wo er auch mit Elektroschocks ‒behandelt‒ wurde. Von dort 
ist er Anfang April 1946 spurlos verschwunden. Die beiden Tötungen erfolgten, 
nach dem heutigen Forschungsstand, ohne gerichtliche Prozesse. Die Republik 
Slowenien hat sich bis zum heutigen Tag zu den widerrechtlichen Taten ihrer 
Gerichte, Behörden und der politischen Polizei nicht geäußert, sie nicht bereut 
und die Ehre der unrechtlich Enteigneten nicht wiederhergestellt. 
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Slovenska Koroška 1917: 
med fronto in zaledjem
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Izvleček:
Avtor v prispevku obravnava položaj dežele Koroške v času prve svetovne 
vojne, s poudarkom na dogajanjem v letu 1917. Pri tem izpostavi sprva zaleden 
položaj Koroške, ki se je z vstopom Italije v vojno na strani antantnih sil leta 
1915 korenito spremenil. Na avstro-ogrsko-italijanski meji se je vzpostavila 
nova frontna črta, ki je potekala ob reki Soči preko gorskih vrhov vse do 
švicarske meje. Del fronte črte je potekal tudi na jugozahodu Koroške, kjer sta 
bili najbolj na udaru italijanskega obstreljevanja Kanalska in zgornja Ziljska 
dolina. Preostali del Koroške je bil usmerjen v vzdrževanje vojske na bojišču. 
Hkrati je oblast z omejitvijo osebnih svoboščin sprožila gonjo proti slovenskim 
duhovnikom, ki so jih zaradi namernih izmišljotin pogosto pošiljali v zapor.

Ključne besede:
Koroška, prva svetovna vojna, gospodarstvo, cerkev, majniška deklaracija, 
Koroški Slovenci, 1917

Studia Historica Slovenica 
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 18 (2018), št. 3, str. 775–810, 121 cit., 4 slike, 2 preglednici 
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški)
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Uvod 

Letos mineva 100 let od konca prve svetovne vojne, ki jo z drugimi besedami 
imenujemo tudi velika vojna. Ob izbruhu vojne leta 1914 je bila Avstro-Ogr-
ska izrazito večnacionalna država, kjer se je po sarajevskem atentatu na pre-
stolonaslednika Franca Ferdinanda pokazala velika solidarnost prebivalstva s 
cesarsko rodbino.1 Hkrati se je ogorčenje javnosti usmerilo v Srbijo kot glavne-
ga krivca za nastalo situacijo in ki ga je potrebno kaznovati. A iz načrtovanega 
regionalnega konflikta je tako imenovani "domino efekt" povzročil, da se je v 
parih tednih na bojnem polju znašel cel evropski kontinent. S koncem vojne 
leta 1918 so odšle v zgodovino tudi nekatere evropske vladarske dinastije, ki 
so poprej krojile razmerja na evropskem kontinentu. Nemški cesar Viljem II. je 
moral v izgnanstvo, enaka usoda je doletela avstrijskega cesarja Karla, ki je bil 
hkrati tudi madžarski kralj, a se je odpovedal tudi slednjemu prestolu. Ruska 
carska družina je bila žrtev izvensodnih pobojev, ki so jih organizirali ruski 
komunisti pod Leninovim vodstvom. Hkrati so z odhodom vladarskim družin 
razpadle nekatere stare države, na primer Avstro-Ogrska in Rusija. Na njihovih 
temeljih so nastale nove države: Sovjetska zveza, nemška Avstrija, Češkoslova-
ška, Poljska ter Država SHS, ki se je že 1. decembra 1918 ob združitvi s Srbijo 
preimenovala v Kraljevino SHS. 

Vsaka vojna za sabo povleče prilagoditev celotnega državnega aparata in 
prebivalstva na vojskovanje. In če so se še v 19. stoletju spopadale samo voj-
ske držav daleč stran od civilnega prebivalstva, se je to s prvo svetovno vojno 
dokončno spremenilo. Vpetost civilnega prebivalstva v vojno dogajanje je bila 
v prvi svetovni vojni takšna, da so posledice vojne čutili v vseh avstrijskih deže-
lah ne glede na njihov geografski položaj in s tem povezano bližino oziroma 
oddaljenostjo od frontne črte. Vprašanje, ki stopa v ospredje pri tem prispevku, 
se nanaša na to, kakšen je bil položaj na Koroškem med prvo svetovno vojno, 
še posebej v letu 1917. Izpostaviti želimo tudi položaj koroškega prebivalstva, 
ki se je v obdobju 1914–1918 nahajalo med frontno črto in zaledjem. Seveda 
ne moremo zaobiti za Koroško zelo pomembnega narodnostnega vprašanja. 
Položaj Slovencev, še posebej pa slovenskih duhovnikov se je na Koroškem 
z izbruhom vojne zelo poslabšal. Politika nemške vladajoče večine na Koro-
škem je bila precej neprijazna do pripadnikov slovenskega naroda. Prav takšna 
zaostrena nemška nacionalna politika je Koroško v času prve svetovne vojne 

1 Podrobneje o tem glej: Gregor Antoličič, "'Bog obrani, Bog obvari Nam Cesarja, Avstrijo'. Izbruh prve 
svetovne vojne v hansburški monarhiji", Studia Historica Slovenica 15, št. 2 (2015), str. 259–280; Jurij 
Perovšek, "Slovenci in habsburški vladar v vojnih letih 1914–1918, Studia Historica Slovenica 15, št. 
2 (2015), str. 281–300; Gregor Jenuš, "Slovenci in velika vojna (1914–1918). Slovenska razdvojenost 
med zvestobo cesarju in željo po narodni avtonomiji", Studia Historica Slovenica 15, št. 2 (2015), str. 
302–320.
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dokončno razdelila na dva tabora, slovenskega in nemškega. Namesto da bi 
koroška vladajoča politika umirjala nacionalne strasti na nemški strani, jih je 
izrazito podpirala in odločilno prispevala k poglobitvi političnega prepada 
med nemško večino in slovensko manjšino na Koroškem.

Pri nastajanju prispevka smo se najprej oprli na dosedanja spoznanja v 
strokovni literaturi, ki obstaja za Koroško v dokaj številčno omejenem obsegu. 
Vzrok tako skromni beri strokovne literature je v tem, da je bilo na Koroškem 
dogajanje v času prve svetovne vojne še vedno v senci bojev za severno mejo 
in koroškega plebiscita. Zato smo se oprli na arhivsko gradivo, ki smo ga našli 
v župnijskih arhivih v Mežiški dolini, deželnem arhivu v Celovcu in škofijskem 
arhivu v Celovcu. Izmed uporabljenega arhivskega gradiva velja izpostaviti 
župnijske kronike, ki vsebujejo marsikateri zanimiv podatek iz obdobja 1914–
1918 in so dragocen vir tako za gospodarsko dogajanje, kot tudi politično pre-
ganjanje slovenskih duhovnikov na Koroškem.

Vojaški spopadi

Deželo Koroško je od leta 1912 naprej vodil deželni predsednik Alfred Fries 
Skene, ki je ta položaj zasedal do februarja 1915. Veljal je za zelo marljivega 
in delovnega uradnika, ki je uspešno izvajal ukrepe od začetka vojne naprej. 
Februarja 1915 je bil imenovan za mestnega upravitelja v Trstu in v Primor-
ju. Njegov naslednik na mestu koroškega deželnega predsednika je postal Karl 
Lodron Laterano. Ta se je pri opravljanju svojih nalog pogosto znašel v prece-
pu med ukrepi vojaških oblasti na eni strani in med ukrepi državnih oblasti na 
Dunaju na drugi strani. Položaj koroškega deželnega glavarja je ves čas vojne 
zasedal Leopold von Aichelburg Labia, ki se je zavzel za vzpostavitev vojaških 
enot, ki so jih sestavljali koroški prostovoljci. Hkrati je bil precej dejaven tudi na 
socialnem področju.2

Pred izbruhom vojne z Italijo je imela Avstro-Ogrska na njenem teritoriju 
nastanjenega zelo malo vojaštva, kar je povsem razumljivo glede na dejstvo, da 
se je monarhija že celotno drugo polovico leta 1914 nahajala v vojni z drža-
vami antantne zveze. Ko so se začele kazati možnosti za izbruh vojne z Italijo, 
je avstro-ogrska prestavila del vojaških enot iz galicijskega bojišča na Koroško. 
Na novem frontnem bojišču ob meji z Italijo je bilo potrebno prispele voja-
ške enote na novo organizirati in razporediti po predvidenih frontnih odse-

2 Fabian Gottfried Prilasnig, Der Große Krieg (1914–1918) im Spiegel der Pfarrchroniken des 
Gemischtsprachigen Dekanats Völkermarkt (Klagenfurt, 2017), str. 73 (dalje: Prilasnig, Der Große 
Krieg); Hanns Doliner, Das Land Kärnten im Weltkrieg 1914–1918 (Innsbruck, 1951), str. 49, 50 
(dalje: Doliner, Das Land).
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kih.3 Poveljstvo nad vojaškimi enotami na Koroškem je bilo 13. avgusta 1914 
zaupano generalu Franzu Rohru. Ta je pričakoval podobno kakor generalštab 
avstro-ogrske vojske, da bodo italijanske čete pri svojem prvem napadu vdrle 
na Koroško. Zato je bila osrednja Rohrova naloga, da je proučil vse možnosti 
za obrambo meja monarhije na njenem jugozahodnem delu. Da bi preprečil 
morebitni nenaden vpad italijanske vojske v zgornjo Ziljsko dolino, je 19. maja 
1915, torej še pred uradno vojno napovedjo Avstro-Ogrske, ukazal vojaškim 
enotam, da so zavzele položaje ob Koroško Italijanski meji.4 Dne 20. maja 1915 
je bilo naročeno prebivalstvu iz obmejnega področja v Trentinu, na Tirolskem 
in na Koroškem, da se mora pripraviti na morebitno evakuacijo. Ta se je dejan-
sko začela odvijati 25. maja 1915. Prebivalstvo je zapustilo svoje domove brez 
živine in vozov, ki jih je kupila vojska za vojaške potrebe. Prebivalstvo iz obmej-
nih področij ob avstrijsko-italijanski meji so evakuirali na Predarlsko, severno 
Tirolsko, Zgornjo in Spodnjo Avstrijo ter na Češko in Moravsko.5 

Dne 25. maja 1915 je sledila uradna vojna napoved Italije Avstro-Ogrski. 
Kljub prej omenjenim vojaškim premikom avstro-ogrskih enot je imela avstro-
-ogrska vojska dne 23. maja 1915 na območju koroške fronte, ki se je raztezala 
na 100 kilometrih, samo 15.000 pušk, 30 avtomatskih pušk in 48 premičnih 
topov. Ob mejnem področju so bili ta čas stacionirani pehotni in lovski polki, 
ki so bili sestavljeni večinoma iz koroških prostovoljcev. Na prelazu Plocken 
so bile nastanjene: dve četi 10. bataljona štajerskih deželnih lovcev, tri čete 43. 
moravskega bataljona deželnih lovcev ter prostovoljci. Med 24. in 27. majem so 
v zgornjo Ziljsko dolino prispeli štirje pehotni bataljoni iz Galicije: 3. bataljon 
18. češkega pehotnega polka, 3. bataljon 57. poljskega pehotnega polka, 30. 
poljsko-rutenski bataljon poljskih lovcev in 1. bataljon 12 madžarsko slovaške-
ga pehotnega honvend polka. Dne 17. maja se je tem enotam pridružila še 17. 
pehotna divizija iz VII. korpusa Nadvojvoda Jožef.6 Italijanska stran je ta čas na 
položajih imela 31. bataljonov, 1 eskadron in 13 baterij. Junija so k obstoječim 
baterijam dodali še 12 novih.7 Italija je pred začetkom spopadov pod orožjem 
imela 31.000 častnikov, 1.058.000 podčastnikov in vojakov ter več kot 2.000 
premičnih topov. Nasproti jim je avstro-ogrska postavila 224.000 mož, 3.000 
konjenikov in 640 premičnih topov, ki so tvorili armadno skupino Rohr. Po 
drugi strani pa so pred vojno imeli italijanski pehotni polki samo dve strojnici 
na polk, medtem ko so na avstro-ogrski strani imeli po dve strojnici na bataljon. 

3 Prav tam; Doliner, Das Land, str. 23, 24.
4 Hans Riedl, Die Karnische Front 1915–1917 (Wien, 1988), str. 2–6 (dalje: Riedl, Die Karnische Front).
5 Manfred Rauchensteiner, Der Tod des Doppeladlers, Österreich Ungarn und der erste Weltkrieg (Graz–

Wien–Köln, 1997), str. 239 (dalje: Rauchensteiner, Der Tod).
6 Hans Lucas, Der Krieg an Kärntnes Grenze 1915–1917 (Graz, 1938), str. 3 (dalje: Lucas, Der Krieg).
7 Prav tam, str. 4
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Italijanska vojska ob začetku vojne ni imela ročnih granat, vojaki pa so imeli 
zastarelo oborožitev, ki je izvirala iz leta 1891. Pri prednostih ene ali druge stra-
ni je potrebno upoštevati tudi to, da so bile avstro-ogrske enote do takrat veliko 
bolje izurjene v bojevanju in vojaški taktiki, saj so imeli za sabo boje tako na 
balkanskem bojišču kot v Galiciji. Pomanjkanje bojnih izkušenj je tako postal 
eden od glavnih vzrokov za italijanske neuspehe v vojni z Avstro-Ogrsko. Italija 
posledično ni znala izkoristiti svoje vojaške premoči in ni pomagala pri razbre-
menitvi antantnih zaveznikov na zahodni fronti.8 

Vdor italijanske vojske na Koroško se proti pričakovanjem avstrijskega 
generalštaba ni zgodil, saj so Italijani zavzeli le nekaj obmejnih gorskih vrhov. 
Mejo med Italijo in Koroško namreč tvori mogočni greben Karnijskih Alp, že 
sam po sebi dober obrambni zid. Zato so se Italijani vrgli predvsem na prela-
ze. Avstro-ogrska vojska je tako imela dovolj časa, da je utrdila svoje obrambne 
položaje na območju karnijskih Alp. V prvih spopadih je avstro-ogrska vojska 
uspešno zavzela prelaz Plocken dne 19. maja 1915. Ta del fronte, ki se ga je pri-
jelo ime tudi karnijska fronta in čigar obrambo je vodil prej omenjeni general 
Rohr, je bil najprej razdeljen na dva dela. Prvi (imenovan tudi zahodni) del je 
zajemal odsek od koroško-tirolske deželne meje do Tablje/Pontebba/Pontafel 
v Kanalski dolini. Drugi del pa od Kanalske doline do črte Krn–Triglav. Sedež 
Rohrovega armadnega poveljstva je bil od 25. maja 1915 do 3. julija 1915 v Št. 
Vidu ob Glini. Zatem pa je sedež poveljstva premaknil v Beljak.9 

Ker je bila Avstro-Ogrska ob italijanski vojni napovedi že 9 mesecev v voj-
nem stanju, je bil tudi njen vojaško upravni aparat v zaledju hitro pripravljen na 
novo vojaško nevarnost ob meji z Italijo. Dne 25. maja 1915 so bila področja 
vojaških poveljstev v Gradcu in Innsbrucku razglašena za vojno področje. S tem 
so postala območja Predarlskega, Tirolske, Salzburga, Koroške, Kranjske, Istre 
in Štajerske frontna področja. To pa je pomenilo, da so se vsi vojaški ukrepi, ki 
so jih do tedaj izvajali samo v Galiciji in na Hrvaškem, začeli izvajati tudi v prej 
naštetih deželah.10 

Da je vojskovanje v visokogorju sploh lahko potekalo, je bilo vojaštvu 
potrebno zagotoviti dovolj dobro preskrbo. Zgrajene so bile tovorne žičnice, 
velike gozdne železnice, kjer so tovor vlekli konji. Zgrajenih pa je bilo veliko 
oskrbovalnih poti, kjer je gorski teren to omogočal.11

Na področju karnijske in tirolske fronte je zelo hitro prišlo do pozicijskega 
bojevanja, ki se je odvijalo na gorskih grebenih med 2.000 in 3.000 metri nad 
morjem. Italijanski vojski je po začetnih napadih uspelo zasesti samo tiste kraje, 

8 Rauchensteiner, Der Tod, str. 242, 246.
9 Riedl, Die Karnische Front, str. 2–6; Lucas, Der Krieg, str. 3.
10 Rauchensteiner, Der Tod, str. 241.
11 Prav tam, str. 254.
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ki so jih avstro-ogrski branilci zapustili z namenom, da so skrajšali frontno črto. 
Frontna črta se je tako ustalila po gorskih grebenih in na teh mestih ostala vse 
do 12. soške ofenzive 24. oktobra 1917, na delu od Trentina do švicarske meje 
pa je potek frontne črte ostal nespremenjen vse do konca vojne 1918. Bojeva-
nje v visokogorju je bilo omejeno na manjše vojaške akcije, s katerimi so vojaki 
na alpinističen način poskušali iz gorskih vrhov razstreliti nasprotnikove polo-
žaje na sosednjih gorskih vrhovih.12

Na zahodnem odseku so med avgustom in novembrom 1915 avstro-ogr-
ske sile zavzele prelaze Lodinut, Findenigkofel in CM. V Puartis. Na vzhodnem 
odseku v tem obdobju ni bilo večjih spopadov, izjema so bili le italijanski topni-
ški napadi na obrambne položaje pri Naberjetu/Malborget in Trbižu/Tarvis.13 
Avstro-ogrska je decembra 1915 dogradila železnico Šmohor – Kočje/Her-
magor – Kötschach, s čimer se je precej poenostavila oskrba vojaških enot na 
zahodnem frontnem odseku. Istočasno sta bila dograjena tudi predor skozi 
Rabeljski rudnik in cesta čez Predel, s katerima se je olajšajo oskrbovanje avstro-
-ogrskih enot na vzhodnem odseku fronte. Dne 25. januarja 1916 so armadno 
skupino pod poveljstvom generala Franza Rohra uradno preimenovali v 10. 
armado in ji priključili tudi 15. korpus avstro-ogrske vojske. Armada je s svo-
jimi vojaki pokrivala 140 km dolgo frontno črto. Ta se je v začetku leta 1916 
delila na 5 odsekov.14 V zimskih mesecih so bile razmere vzdolž karnijske fron-
te ekstremne predvsem zaradi snežnih razmer v visokogorju. Snežni viharji so 
pihali čez gorska pobočja, veliko poti je bilo v stalni nevarnosti zaradi snežnih 
plazov. Vojaki nadomestnih vojaških enot, ki so prihajale na ta del fronte, in 
njihovi nosači so pogosto do pasu ugreznjeni gazili po snegu. Velika je bila tudi 
nevarnost ozeblin. Na posebej strmih mesti so bili prehodi narejeni z vrvnimi 
lestvami, ki so v zimskih mesecih pogosto zmrznile. Takšni prehodi so bili dolgi 
tudi do 40 in več metrov.15 Zaradi goratega terena in posledičnih ostrih zim v 
visokogorju je prihajalo le do manjših spopadov z italijanskimi izvidnicami. S 
takšnimi manjšimi spopadi je hotela avstro-ogrska vojska skrajšati potek fron-
tne črte oziroma se zavarovati, da na bočnih straneh ne bi prišlo do nenadnega 
vpada nasprotnikov. Zaradi takšnega vojnega zatišja je Rohrova armadna sku-
pina postala prostor, od koder so v generalštabu avstro-ogrske vojske črpali 
izurjene in spočite vojaške enote ter jih premeščali na druga bojišča, kjer je bila 
intenzivnost spopadov veliko večja. V zameno Rohrovi 10. armadi niso dosta-

12 Prav tam, str. 248.
13 Riedl, Die Karnische Front, str. 12.
14 Prav tam, str. 17, 18, 19; Lucas, Der Krieg, str. 4.
15 Lucas, Der Krieg, str. 6; Prilasnig, Der Große Krieg, str. 74; Peter Tropper, Kirche an der Front: die Diözese 

Gurk im Ersten Weltkrieg (1914–1918) (Celovec–Ljubljana–Dunaj, 2015), str. 41 (dalje: Tropper, Die 
Kirche).
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vljali nadomestnih vojakov, kar ga je prisililo, da je obrambne sile skoncentriral 
na najobčutljivejših točkah, to so bili gorski prelazi in v dolinskih zaporah pri 
Naberjetu/Malborget, Bovcu in Tolminu.16 

Frontna črta, ki jo je pokrivala Rohrova 10. armada je bila v prvi polovici 
leta 1916 razdeljena na 5 odsekov. Poveljstvo prvega odseka je bilo v Kočju/
Kötschach, drugega v Šmohorju/Hermagor, poveljstvo tretjega v Trbižu/Tarvis, 
četrtega v Soči in petega v Kneži.17 17. junija 1916 je general Franz Rohr povelj-
stvo nad 10. armado predal Carlu Scottiju, sam pa je prevzel poveljstvo nad 
11. avstro-ogrsko armado. Aprila 1916 so frontno črto razdelili na tri odseke. 
Prvi odsek fronte se je razprostiral od Steinspitze–Hoher Trieb, drugi odsek na 
črti Hoher Trieb–Šinavc, tretji odsek med Rombonom in Krnom.18 Za razliko 
od ostalih front, kjer so od poletja do jeseni divjali vojaški spopadi, so bili na 
območju Karnijske fronte precej redki, pa še ti omejeni na območje zgornjega 

16 Riedl, Die Karnische Front, str. 17, 18, 19; Lucas, Der Krieg, str. 4.
17 Prav tam, str. 20.
18 Riedl, Die Karnische Front, str. 23–27; Lucas, Der Krieg, str. 6; Prilasnig, Der Große Krieg, str. 74; Tropper, 

Die Kirche, str. 41.

V vojni poškodovane hiše v Trbižu v Kanalski dolini leta 1917 (commons.wikimedia.org)
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Posočja in prelaza Plocken. Večji spopadi so se začeli šele septembra v času 7. 
soške ofenzive med 13. in 17. septembrom 1916. Tudi v tej ofenzivi italijanska 
vojska ni uspela s prebojem pri Bovcu, kjer so hoteli zavzeti Rombon. Meseca 
novembra in decembra tega leta se je vojskovanje zaradi nastopa zime v viso-
kogorju zopet ustavilo.19 Tudi leto 1917 se je začelo na tem delu fronte dokaj 
mirno. Italijanska stran je sicer 14. februarja 1917 izvedla napad pri Lahnerjoc-
hu, ki leži deset kilometrov zahodno od prelaza Plocken, a brez večjega uspeha. 
Dne 12. aprila 1917 je ponovno prišlo do menjave v poveljstvu nad 10. armado, 
ki ga je prevzel generalpolkovnik Alexander von Krobatin. Pomembno nalogo 
je armada dobila tudi v pripravah in izvedbi 12. soške ofenzive, kjer je morala 
ščititi desni bok ostalim združenim nemško avstro-ogrskim armadam na jugu. 
Po uspelem preboju frontne črte pri Kobaridu v 12. soški ofenzivi, se je bila itali-
janska armada primorana umakniti s karnijskega pogorja, saj ji je v nasprotnem 
primeru grozila obkolitev. S tem so se tudi končali spopadi na tako imenovani 
karnijski fronti. Konec leta 1917 je bila s premikom frontne črte na reko Piavo 
in sledečo reorganizacijo enot 10. avstro-ogrska armada razpuščena, njene 
enote pa priključene drugim armadam.20 

Zdravstvena oskrba

Prvo pomoč so ranjenim vojakom na fronti nudili njihovi vojaški kolegi v bol-
ničarskih oddelkih. Vojaki v teh oddelkih so pogosto v tveganju za lastna življe-
nja pomagali transportirati ranjene soborce s frontne črte. Pogosto je ta umik 
potekal čez previsne stene in strma pobočja, vse dokler jih niso spravili do bol-
nišničnih barak, od tam pa naprej v poljske bolnišnice v zaledju.21 Dve poljski 
bolnišnici sta bili od avgusta 1915 naprej v Porečah ob Vrbskem jezeru/Pört-
schach am Wörthersee. Delovali sta v okviru rdečega križa in sta bili nastanjeni 
v nekdanjih hotelih Wahliss in Werzer. Imeli sta 600 in 800 postelj. Vodil ju je 
višji štabni zdravnik dr. Nikolaus Hackmann.22 Samo v Celovcu so poleg javne 
bolnišnice vzpostavili dve zasilni oziroma rezervni bolnišnici, kjer so skrbeli za 
ranjene vojake.23 V Ziljski dolini sta bili v občinah Kočje-Muta in v Dolah. Za 
ranjence je skrbela tudi vojaška bolnišnica 10. armade v Beljaku. Vojaške bolni-
šnice so imele oddelke za razkuževanje od uši, prenosljive bakteriološke labo-

19 Prav tam, str.28.
20 Prav tam, str. 31–39.
21 Erster Weltkrieg aus medizinischer Sicht, http://kaernten.orf.at/tv/stories/2663150/, pridobljeno: 21. 

3. 2018.
22 Archiv der Diozöse Gurk/Arhiv krške škofije (DAG), kopija kronike župnije Poreče/Pörtschach; 

Pörtschach im Wandel der Zeit, http://www.poertschach.net/geschichte.htm, pridobljeno: 7. 3. 2018
23 Prilasnig, Der Große Krieg, str. 74, Tropper, Die Kirche, str. 44.
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ratorije, poljske kuhinje in sobe za cepljenje. Toda kljub temu je zdravstvena 
oskrba potekala v ekstremnih razmerah.24

Oskrba s hrano

Poleg dobro izurjene vojske mora vojskujoča država ustrezno poskrbeti tudi za 
preostalo prebivalstvu v frontnem zaledju. Tu pa je za Avstro-Ogrsko nastopil 
problem. Država je bila v času vojne popolnoma odvisna od uvoza živil. Kljub 
temu da je z območjema Galicije in Madžarske posedovala dvoje velikih polje-
delskih območij, je bila preskrba z žitom v avstrijskem delu monarhije nezado-
stna. V avstrijskih deželah je bila letina pšenice leta 1914 slaba, galicijsko letino 
pa so vzeli vojaški spopadi. Madžarska je pri izvozu žita in drugih prehranskih 
surovin zavzemala stališče, da mora najprej poskrbeti za lastno prebivalstvo in 
tako je njen izvoz v avstrijski del monarhije upadel za četrtino.25 Zaradi bloka-
de držav antantne zveze je postal nemogoč tudi uvoz prehrambnih izdelkov iz 
Italije in zahodnoevropskih držav, na katerega je bila vezana Avstro-Ogrska v 
času pred vojno. Že pozimi 1914/15 je prihajalo do motenja preskrbe prebival-
stva s prehrano. Razmere se tudi po vzpostavitvi vojaškega žitno-prometnega 
zavoda niso izboljšale (Kriegsgetreide Verkehrsanstalt). Hkrati pa tudi domača 
kmetijska proizvodnja takrat še ni bila naklonjena uporabi umetnih gnojil in 
drugim izboljšavam kmetijski proizvodnji.26 Poleg navedenega je kmetijstvo 
pestilo tudi pomanjkanje domače moške delovne sile, ki je ženske in pogosto 
tudi vojni ujetniki niso mogli nadomestiti. Zato se tudi ne gre čuditi dejstvu, da 
so hektarski donosi v času prve svetovne vojne precej padli.27 Poseben problem 
pri preskrbi prebivalstva je predstavljala draginja, ki je nastopila kot posledica 
primanjkovanja surovin in tudi živil. Da bi bolje razumeli položaj, si poglejmo 
cene nekaterih živil sredi leta 1914 in potem sredi leta 1918:28

24 Erster Weltkrieg aus medizinischer Sicht, http://kaernten.orf.at/tv/stories/2663150/, pridobljeno: 21. 
3. 2018.

25 Thomas Zeloth, Zwischen Staat und Markt (Klagenfurt, 2004), str. 319 (dalje: Zeloth, Zwischen Staat).
26 Prav tam.
27 Jasna Fischer, "Ruski vojni ujetniki na ozemlju Republike Slovenije 1914–1918", Zgodovinski časopis 

69 (2009), št. 3–4, str. 353, 354 (dalje: Fischer, "Ruski vojni ujetniki").
28 DAG, kopija kronike župnije Reisach, kopija članka iz časopisa Kärntner Tagblatt, 13.oktober 1918; 

DAG, kopija kronike župnije Vogrče/Rinkenberg.
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Preglednica 1: Primerjava rasti cen živil od začetka do konca prve svetovne vojne

Ime živila Julij 1914 1916 Julij 1918 Rast v %

1 kg pšenične moke 39 helerjev 1,20 krone 2,70 krone 690

1 kg koruznega zdroba 32 helerjev 1,60 krone 500

1 kg belega fižola 44 helerjev 7,50 krone 1704

1 kg krompirja 8 helerjev 50 helerjev 625

1 kg sladkorja 86 helerjev 2 kroni 233

1 l svinjske masti 1,80 krone 80 kron 4444

1 l jedilnega olja 1,80 krone 56 kron 3111

1 kg svinjskega mesa 2,04 krone
20–40 kron 
(odvisno od kosa 
mesa)

1500

1 jajce 6 helerjev 32 helerjev 1 krona 1666

1 kg masla 2 kroni 40 kron 2000

Iz sledečega zapisa lahko razberemo, da so se najbolj podražili ravno 
življenjsko pomembni izdelki, kot so moka, jajca, maslo, olje, maščoba in fižol.29 
Cene živil so rasle povprečno za 3 do 5 % na mesec v letu 1915 od 5 do 10 % 
na mesec v letu 1916 in med 3 in 7 % na mesec v letu 1917.30 Gledano z druge 
strani pa so za nekatere očitno bili to tudi dobri časi. Zadruge so imele zaradi 
draginje večje dobičke, enako tudi kmetje in industrialci. Telenberški župnik je 
prav glede tega zapisal: "Draginja neposestnike zelo muči, reveži trpijo, pose-
stniki imajo dobre čase."31

Da bi ublažili pomanjkanje in preprečili dejavnost špekulantov, so avstrij-
ske oblasti že jeseni 1914 začele s popisovanje žita po kmetijah. V vsakem kraju 
so bili imenovani posebni poverjeniki, ki so hodili od hiše do hiše in natanč-
no popisovali zaloge žita. Lastniki pa so bili pod grožnjo kazni dolžni dajati 
točne podatke.32 Pri tem ne gre spregledati dejstva, da so tovrstni ukrepi raz-
burili kmečko prebivalstvo. Ti so svojo jezo najpogosteje zvalili kar na doma-
če duhovnike. Duhovniki so namreč s prižnice morali oznanjati nove odloke 
deželnih oblasti. Eden izmed takšnih ukrepov je bila omejitev oziroma racio-
nalizacija porabe. Tako so na Koroškem omejili dnevno porabo moke na kme-

29 DAG, kopija kronike župnije Reisach, kopija članka iz časopisa Kärntner Tagblatt, 13.oktober 1918.
30 Zeloth, Zwischen Staat, str. 319
31 Prilasnig, Der Große Krieg, str. 121.
32 DAG, kopija kronike župnije Vogrče/Rinkenberg.
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tih na 40 dag na dan, v mestu pa na 30 dag na dan. Veliko razburjenje je med 
prebivalstvom povzročil odlok, s katerim so prepovedali peko potice za veliko 
noč. K vedno večjemu nezadovoljstvu so prispevale tudi slabe letine v vojnem 
času, ki so še dodatno zaostrile situacijo pri preskrbi s hrano.33 Da bi preprečila 
črni trg s prehrambnimi izdelki je avstrijska oblast za trgovanje z žitom in moko 
ustanovila poseben "Vojno žitni prometni urad" s sedežem na Dunaju. Ta je žito 
kupoval poceni, moko pa drago prodajal. Župnik Sekol je k temu dodal, da urad 
dela masten dobiček, ljudstvo pa ima pravico molčati. Kmetje si niti med seboj 
niso smeli prodajati žita za sebe, ampak so ga morali preko žitnega urada. 

To je trda vlada birokratizma. /…/ Neusmiljeno se pritiska na kmeta, da se mu izže 
tako rekoč zadnja kapljica, vzame poslednja merica žita in dati ga mora drugače 
je huda kazen. /…/ brezštevilno vagonov krompirja je romalo v orjaška skladišča, 
vojaki pa tožijo, da morajo jesti samo korabo (kolerabo), ker je krompir segnil 
ali pa zašel v inozemstvo, npr. v Švico samo da se dvigne naša valuta /…/. Koliko 
klavne živine se je naenkrat pobralo, šlo je v ogromne vojaške hleve stradat, ali 
pa so jo spustili v planinske pečine, da je tam jedla kamenje ali kaj; vojaki seve pa 
potem glodajo kosti.34

V zaledju fronte so redno potekale zbiralne akcije, v katerih so zbirali za 
vojsko potreben material. Položaj civilnega prebivalstva je postajal vse slabši. 
Nezadostna je bila preskrba s hrano. Prav prebivalce mest, ki jih je pomanjkanje 
hrane najbolj prizadelo, je pogosto dolgo čakalo v vrstah pred javnimi razde-
lilnicami hrane. K temu lahko prištejemo tudi pomanjkanje kurjave. Zaradi vse 
večje draginje je veliko ljudi obubožalo in začetno navdušenje nad vojno se je 
z vsakim mesecem vojne vse bolj spreobračalo v vedno večji obup.35 Oblasti so 
po eni strani spodbujale tudi nabiranje gozdnih plodov, a so hkrati prepoveda-
le njihovo preprodajo naprej. Da bi se nekoliko omilila zaostrena situacija pri 
preskrbi s hrano, so podjetja, kakor na primer BBU, dala svojim zaposlenim na 
razpolago zemljišča v lasti tovarne, kjer so si lahko zaposleni uredili svoje vrto-
ve in sami pridelali hrano.36

33 Prav tam.
34 Prav tam.
35 Erster Weltkrieg: Kriegsalltag in Kärnten, http://kaernten.orf.at/tv/stories/2658137/, pridobljeno: 21. 

3. 2018.
36 Zeloth, Zwischen Staat, str. 320, 321.
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Odvzem zvonov

Pomanjkanje barvnih kovin v času prve svetovne vojne je prisilil avstro-ogrske 
oblasti, da so se zatekle k raznim zbiralnim akcijam, v katerih so prostovoljno 
oziroma po dekretu zbirali in pobirali razne predmete iz barvnih kovin, kot so 
zvonovi, orgelske piščali, cinasta posoda, bakrene strehe in drugo.37 Ta nuja po 
barvnih kovinah je spodbudila avstrijske oblasti spomladi 1915, da so pričele s 
postopki za odvzem cerkvenih zvonov. Dopis z navodili glede popisa zvonov 
po župnijah je krški ordinariat izdal 25. maja 1915, pri čemer so rok za oddajo 
seznama zvonov določili na 10. junij 1915. Župnije so potem sestavile sezna-
me zvonov in jih poslale na ordinariat. Pri samem odvzemu zvonov so sestavili 
tudi podroben zapisnik o teži in merah odvzetih zvonov ter njihovi vrednosti v 
denarju. Zabeležili so tudi, če so pri demontaži zvonov nastale kakšne poškod-
be na cerkvenih objektih.38 Prvi oddaji, ki je potekala še v letu 1916 je leta 1917 
nato sledila že druga oddaja zvonov. V skladu z odredbo vojnega ministrstva z 

37 Matjaž Ambrožič, Zvonarstvo na slovenskem, Acta Ecclesiatica Sloveniae 15 (Ljubljana, 1993), str. 147 
(dalje: Ambrožič, Zvonarstvo).

38 Arhiv župnije Črneče (AŽČ), AŠ 8, Dokumenti glede oddaje zvonov 1915; Ambrožič, Zvonarstvo, str. 
147.

Fotografija odvzetih zvonov iz župnij Črna, Javorje in Koprivna leta 1917 (Arhiv župnije Črna)
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dne 22. maja 1917 so morale župnije oddati vse zvonove, ki so še ostali v cer-
kvah in katerih premer je bil večji od 25 cm. Tu je ordinariat krške škofije dose-
gel, da so v cerkvah pustili najmanjše zvonove ne glede na njihov premer. Od 
oddaje so bili izvzeti tudi vsi zvonovi, nastali pred letom 1600, saj jim je oblast 
priznavala kulturno umetniško vrednost.39. 

Zapise in podatke o odvzetih zvonovih najdemo v časopisih, župnijskih 
kronikah, dopisih in drugih arhivskih dokumentih posameznih župnij iz časa 
prve svetovne vojne. V namene pobiranja zvonov so bili predhodno narejeni 
tudi popisi zvonov, saj je imelo avstrijsko kulturno ministrstvo namen umetni-
ško in zgodovinsko pomembne zvonove ohraniti. V praksi se ta uredba ni toli-
ko posrečila, saj so se kriteriji pogosto samovoljno interpretirali. Veliko je bilo 
tudi prošenj župnijskih občestev po ohranitvi največjih zvonov v zameno za 
ostale manjše zvonove.40 

Gospodarstvo

Že prve mesece vojne in nato ves vojni čas je država sprejemala in uveljavljala 
veliko posebnih in izrednih zakonov in predpisov, s katerimi je globoko pose-
gala v osebno svobodo posameznika, družbeno življenje in poslovanje gospo-
darstva. Med prvimi je bila odredba, s katero so suspendirali nekatere osnovne 
državljanske pravice, kot so osebna svoboda, nedotakljivost stanovanjskih pro-
storov, tajnost pisem ter omejitev zbiranja in shodov. Za gospodarsko področje 
so bila zagotovo najbolj pomembna določila o ukinitvi nedeljskega in praznič-
nega počitka, uvedba nadurnega in nedeljskega dela v premogovnikih. Oblast 
pa je popisala tudi vse zaloge barvnih kovin, volne in usnja.41 Industrijski obrati, 
ki so že v mirnodobnem času izdelovali orožje in municijo, so vso proizvodnjo 
namenili za vojsko. Takšne obrate so podredili vojski in vojnemu pravu. Za 
preostale industrijske obrate so predpisali obseg dobav. Z vsakim letom vojne 
je bilo bolj racionalizirano načrtovanje industrijske proizvodnje ter preskrbe 
prebivalstva s prehrano.42 Nastanek nove frontne črte na meji z Italijo je pome-
nil vpoklic novih vojaških obveznikov. Posledica tega je bila, da se je število 
moških zaposlenih v gospodarstvu še dodatno znižalo. Situacija na trgu dela 
je postajala z vsakim vpoklicanim letnikom vojaških obveznikov bolj napeta. 
Že aprila 1915 je bil "bazen" delovne sile praktično izčrpan. V podjetjih vojaške 

39 AŽČ, AŠ 5, Dokumenti glede oddaje zvonov 1917. 
40 Mojca Kovačič, "Odsev represije v zvonjenju in cerkvenih zvonovih", Etnolog 22, št. 1 (2012), str. 84, 

85.
41 Fischer, "Ruski vojni ujetniki", str. 355.
42 Prav tam, str. 354.
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industrije so sprva poskušali nastali manko delovne sile rešiti z delanjem nadur 
ostalih zaposlenih v podjetju. Da bi pridobili nove zaposlene so začeli z zapo-
slovanjem beguncev iz drugih delov Avstro-ogrske monarhije, predvsem iz 
Galicije in Bukovine. Ti so bili nastanjeni v begunskih taboriščih in so jih zapo-
slovali pri podjetjih v vojaški industriji. Po ponovni osvojitvi Galicije se je večina 
teh beguncev vrnila v svoje domove, a so jih nadomestili begunci iz obmejnega 
avstrijsko italijanskega območja. Tako je število beguncev skozi vojno obdo-
bje ostajalo približno enako.43 Se je pa spomladi 1915 povečalo število vojnih 
ujetnikov. Kakor v vsaki vojni, so tudi v času prve svetovne vojne številni voja-
kih obeh vojskujočih se strani pristajali v vojnem ujetništvu. O položaju voj-
nih ujetnikov pred prvo svetovno vojno so že takrat govorile haaška (1899 in 
1907) in ženevska konvencija (1864 in 1906). Poleg navedenega pa tudi haa-
ška Pravila o zakonih in običajih vojne na kopnem. Kljub temu je prva svetovna 
vojna s svojo dolžino in velikim številom vojnih ujetnikov nakazala potrebo 
po natančnejši ureditvi njihove zaščite, kar se je uredilo leta 1929 z ženevsko 
konvencijo.44 Avstro-ogrske oblasti so vojne ujetnike zaposlovale predvsem v 
kmetijstvu, večjih obrtnih in industrijskih obratih ter pri izgradnji strateških 
prometnih sredstev, kot so ceste, železnice, žičnice. Ujetnike so ločili na tiste, ki 
so delali na vojaških objektih v ožjem zaledju fronte, in na tiste, ki so delali na 
tako imenovanem civilnem delu.45 Čeprav so se podjetja in kmetje sprva otepali 
možnosti zaposlovanja vojnih ujetnikov, sta jih vedno težja gospodarska situa-
cija in nuja po obdelovanju zemlje prisilila v to. V kmetijstvu so tako v avstrijski 
polovici monarhije že leta 1915 zaposlili 80.000 vojnih ujetnikov. Hkrati se je 
pri zaposlovanju vojnih ujetnikov izpostavljal problem njihove zastraženosti. 
V rudarstvu, kjer so varnostno grožnjo, ki bi naj jo predstavljali vojni ujetniki, 
ocenjevali na najnižjo, jih je delalo samo 2.500. V podjetjih so izpostavljali tudi 
problem njihove prehrane, saj ni bilo jasno, kdo naj bi jo zagotovil, država ali 
podjetje. Avstro-ogrska podjetja zaradi navedenih razlogov niso želela v svojo 
proizvodnjo vključevati večjega števila vojnih ujetnikov, ampak samo manjše 
skupine. Večji kontingenti vojnih ujetnikov so tako bili zaposleni samo v pod-
jetjih, ki jih je vodila vojska.46 

V kmetijstvu so na Koroškem prve vojne ujetnike za delovno silo uporabili 
poleti 1915. Tako so na primer 150 ruskih vojnih ujetnikov namestili v Šmarjeti 

43 Ivan Mohorič, Problemi in dosežki rudarjenja na slovenskem (Maribor, 1978), str. 247–265 (dalje: 
Mohorič, Problemi); Prilasnig, Der Große Krieg, str. 120, 121; Jasna Fischer, "Gospodarstvo v vojnih 
razmerah", v: Slovenska novejša zgodovina (Ljubljana, 2005), str. 148–153; Fischer, "Ruski vojni uje-
tniki", str. 351, 352.

44 Vasilka Sancin, Dominika Švarc in Matjaž Ambrožič, Mednarodno pravo oboroženih spopadov 
(Ljubljana, 2009), str. 66–71.

45 Fischer, "Ruski vojni ujetniki", str. 353.
46 Prav tam, str. 264, 265.
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na Telenbergu, kjer so pomagali pri kmečkih opravilih na polju.47 Takšnih pri-
merov je bilo precej. Ruski vojni ujetniki so pogosto izkoristili svoje kazensko 
delo na kmetijah za pobeg. Tako se je zgodilo tudi kmetoma p. d. Graslerju in 
Schlossbauerju v kraju Prebl v Labotski dolini. Dva ruska vojna ujetnika, ki sta 
delala na teh kmetijah, sta s pomočjo denarja, ki bi ga naj dobila v paketih iz 
Rusije od svojih domačih, pobegnila z obeh kmetij in se namenila kar peš proti 
domovini. Seveda so se prebivalci spraševali, kako sta mogla pobegniti, ko pa 
sta bila zastražena. Zato je tamkajšnji župnik v svoji kroniki zapisal, da bi bilo 
dobro, če bi bili bolje zastraženi. Hkrati pa sta del odgovornosti nosila tudi oba 
kmeta, ki sta jamčila, da ujetnika ne bosta pobegnila. Prav tako sta oba kmeta 
ob najetju ruskih vojnih ujetnikov plačala za vsakega po 30 kron kavcije voja-
škim oblastem.48 O tovrstnih pobegih in položaju vojnih ujetnikov piše tudi slo-
venska zgodovinarka Jasna Fischer. Po njenih podatkih so vojni ujetniki bežali 
tako s slovenske kot tudi z nemške Koroške. Poznani so nam primeri pobega 
vojnih ujetnikov iz železarskih in rudarskih obratov Avstrijske montanistične 
družbe v Hüttenbergu, Št. Vidu ob Glini, Labotski dolini, Feldbachu in Beljaku.49 
Svojo izkušnjo z vojnimi ujetniki je opisal tudi vogrški župnik Ivan Sekol. Spo-
mladi leta 1915 so prišli v občino Blato pri Pliberku, kjer so potem pomagali 
kmetom pri obdelovanju polj in drugih kmečkih opravilih. Ruskim ujetnikom 
je bil način obdelovanja naše zemlje tuj, zato so se ga po besedah Sekola morali 
še naučiti. Nekateri izmed ujetnikov so bili zelo marljivi, spet drugi pa nekoliko 
manj. Ujetnike so stražili oboroženi stražarji in to tudi ponoči, ko so le-ti spali 
skupaj v eni hiši. Vse to pa zaradi žensk, ki so se, po pisanju Sekola, rade zanima-
le za njih, ponekod celo "norele" za njimi.50

Rudarstvo 

Svinec in cink

Vodilna sila koroškega rudarstva je bila v začetku 20. stoletja zagotovo Plajber-
ška rudarska unija (Bleiberger Bergwerksunion ali na kratko BBU). V letu 1913 je 
bilo na območju celotnega koncerna za 18.000 metrov novih rovov, kjer so sle-
dili svinčeno in cinkovo rudo. Skupno je bilo v Plajberku namenjenih 42 % rovov 
za odkopavanje in 58 % rovov za sledenje rude. V Mežici je bilo to razmerje 53 
% proti 47 % v korist rovov za odkopavanje rude. Konec leta 1914 se je na obeh 

47 Prilasnig, Der Große Krieg, str. 121.
48 DAG, kopija kronike župnije Prebl.
49 Fischer, "Ruski vojni ujetniki", str. 367.
50 DAG, kopija kronike župnije Vogrče/Rinkenberg.
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lokacijah, tako v Mežici kot v Plajberku, to razmerje precej spremenilo. V Plaj-
berku je naraslo na 65 % proti 35 % v korist rovov za odkopavanje rude, v Mežici 
pa na 62 % proti 38 % v korist rovov za odkopavanje. Mežiški rudnik je bil leta 
1913 v kratkotrajnih proizvodnih težavah, ki pa so jih premostili z odpremo in 
proizvodnjo starih zalog rude, katere so se do takrat nakopičile pri topilnici v 
Žerjavu.51 V Žerjavu so leta 1913/14 dokončali z izgradnjo povezovalnega rova 
med posameznimi rudniškimi revirji. V tem obdobju so posodobili tudi topil-
nico svinca v Žerjavu, ki je s tem postala dvakrat večja od tiste na Ziljici/Gailitz, 
v njej pa je delovala ena gobasta peč (Pilzofen) in šest peči za praženje rude 
"Herdofen". Ko je leta 1914 izbruhnila prva svetovna vojna, so se za zelo dobro-
došle izkazale dokončane posodobitve v mežiškem rudniku. Tudi na preosta-
lih lokacijah je Plajberška rudarska unija (Bleiberger Bergwerksunion oziroma 
BBU) še pred izbruhom vojne posodobila proizvodnjo. Po mnenju takratnih 
strokovnjakov so bile proizvodne zmogljivosti koncerna BBU najmodernejše 
opremljene. Hkrati je bil zagotovljen njihov polni izkoristek, saj so imele več 
kot dovolj rudnih zalog. Obrati so zato v času prve svetovne vojne nemote-
no poslovali vse dokler so imeli na voljo dovolj premoga, dinamita in koksa.52 
Kljub temu poslovanje koncerna BBU ni bilo takšno kot v mirnodobnih časih. 
Rudniki, ki so bili v lasti koncerna, so bili postavljeni pod vojaško nadzorstvo. 
Skoraj ves proizvedeni svinec je vojska zadržala zase, kar je imelo za posledico, 
da v koncernu BBU niso mogli izpolniti svojih predvojnih pogodbenih obve-
znosti do precejšnega števila naročnikov, ali pa so naročila izpolnjevali z veliko 
zamudo.53 Vsa proizvodnja je bila usmerjena v proizvodnjo svinca za izdelavo 
svinčenih krogel.54 Kljub pomislekom rudniške uprave je vojaška uprava zah-
tevala povečevanje proizvodnje. Že leta 1916 lahko govorimo o brezobzirnem 
plenjenju in ropanju rudišč. Sledenje rude pa je bilo omejeno samo na iskanje 
podaljškov znanih rudnih teles.55 V Mežiškem rudniku so leta 1914 nakopali 
55.300 ton rude in iz nje pridobili 9.502 toni svinčevega koncentrata, kar je 
bilo na nivoju prejšnjih let. Že leta 1915 se je proizvodnja povečala na 79.100 
ton rude in na 15.226 ton svinčevega koncentrata. Leta 1916 je bil višek proi-
zvodnje, ko so v mežiškem rudniku nakopali 107.200 ton rude in iz nje prido-
bili 15.381 ton svinčevega koncentrata. Že leta 1917 je proizvodnja upadla na 
86.100 ton nakopane rude in na 14.851 ton proizvedenega svinčevega kon-

51 Zeloth, Zwischen Staat, str. 315.
52 Karl Dinklage in Alfred Wakolbinger, Karntens gewerbliche wirtschaft von der Vorzeit bis zur Gegenwart 

(Klagenfurt, 1953), str. 314 (dalje: Dinklage, Wakolbinger, Karntens gewerbliche wirtschaft).
53 Zeloth, Zwischen Staat, str. 317.
54 Prav tam, str. 318; Dinklage, Wakolbinger, Karntens gewerbliche wirtschaft, str. 314. 
55 Stanko Uran in Franc Mežnar, 300 let Mežiški rudniki (Mežica, 1965), str. 44 (dalje: Uran, Mežnar, 300 

let).
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centrata.56 Tako visoka proizvodnja je imela za posledico veliko osiromašenje 
rudišč. Najprej so odkopavali najboljša rudna nahajališča in se niso zanimali za 
odkopavanje manj donosnih rudnih nahajališč. To je povzročilo pravo nena-
črtno plenjenje rude. Zaradi takšnega neodgovornega odkopavanja, ki je stre-
melo samo za čim višjo proizvodnjo ne glede na ceno, so se rudniki koncerna 
BBU znašli v proizvodnih težavah. Te so reševali s preusmeritvijo proizvodnje 
na skromnejša rudna nahajališča.57 Kljub odprtju novih rudišč je proizvodnja v 
letu 1918 padla na 5.865 ton odkopane rude, hkrati pa so se obratovalni stroški 
povečali za 80 %. Istega leta so dokončali tudi ozkotirno železnico Prevalje–
Žerjav, s katero so hoteli olajšati transport svinčenih izdelkov in polizdelkov 
do najbližje železniške postaje na Prevaljah.58 Dodatno težavo so povzročale 
tudi zaostrene razmere glede preskrbe s hrano. Tako so rudarji že 1916. leta pri-
šli na rob svojih telesnih zmogljivosti zaradi nezadostne preskrbe s hrano. Pri-
manjkovalo pa ni samo hrane za delavce, ampak tudi za živali, primanjkovalo je 
eksploziva in tudi drugih za proizvodnjo potrebnih materialov od olj, goriva in 
drugih stvari.59 Ob koncu vojne je družba BBU utrpela eno največjih izgub v vsej 
svoji dotedanji zgodovini. Razpad habsburške monarhije in ustanovitev Države 
SHS ter pripojitev Mežiške doline k slednji, je povzročil izgubo najmodernejše 
opremljenega rudnika in rudniških predelovalnih obratov z največjimi zna-
nimi zalogami rude v koncernu. Premoženja koncerna BBU v Mežiški dolini 
je bilo sekvestrirano, kasneje 8. oktobra 1921 pa predano korporaciji Central 
European Mines Ltd. v Londonu.60

Poleg Mežiškega je bil na obravnavanem področju še en rudnik svinca in 
cinka, in sicer tisti v Rablju. V njem so v času vojne nakopali okrog 18.000 cen-
tov svinčene rude na leto in iz nje pridobili 12.917 centov svinčenega koncen-
trata. Težišče proizvodnje v rabeljskem rudniku je bilo na cinkovi rudi. Le-te so 
je pridobili kar 249.963 centov na leto, kar je kar 94 % vse nakopane cinkove 
rude v koncernu BBU. V primerjavi z Rabljem je bil dežel odkopane cinkove 
rude v Mežici zelo skromen in je med vojno dosegel nivo 125 centov na leto.61

56 Prav tam, str. 242 – 244.
57 Zeloth, Zwischen Staat, str. 318; Karla Oder, Občina Ravne na Koroškem (Ljubljana, 1992), str. 118 

(dalje: Oder, Občina Ravne).
58 Ivan Mohorič, Industrializacija Mežiške doline (Maribor, 1954), str. 172, 173 (Mohorič, 

Industrializacija). 
59 Zeloth, Zwischen Staat, str. 318, Oder, Občina Ravne, str. 118.
60 Dinklage, Wakolbinger, Karntens gewerbliche wirtschaft, str. 314; Oder, Občina Ravne, str. 118, 119.
61 Mohorič, Problemi, str. 248, 249.
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Antimon

Rudnik antimona na Liesnigbergu so leta 1895 zaradi nerentabilnosti zaprli. 
Leta1907 je z odkopavanjem za krajši čas poskusilo eno francosko podjetje, ki 
pa je tudi hitro obupalo. Šele leta 1915, ko je v času prve svetovne vojne prišlo 
do pomanjkanja surovin, se je koroško podjetje Carinthia Gewerkschaft odloči-
lo ponovno zagnati proizvodnjo. Leta 1916 so pridobili 170 ton antimona, do 
leta 1918 pa je proizvodnja padla na skromnih 28 ton letno. Po vojni so proi-
zvodnjo v tem rudniku ustavili.62 

Zlato 

Pridobivanje zlata in srebra se je na Koroškem v času pred prvo svetovno vojno 
nahajalo v svoji sklepni fazi. V času vojne je deloval samo rudnik zlata Lengholz, 
ki je leta 1903 odkopal 150 ton zlate rude letno. Od tega so zaradi zastarele 
tehnologije uspeli pridobiti samo 38 % zlata iz odkopane rude. Rudnik je nato 
deloval do leta 1924, ko je moral zaradi tehnološke zaostalosti zaustaviti odko-
pavanje.63

Baker

V kraju Großfragant so pred prvo svetovno vojno pridobivali bakrovo rudo. 
Rudnik je bil v lasti podjetja Großfraganter Kupfergewerkschaft. Zaradi nerenta-
bilnosti so ta rudnik pogosto odpirali za krajša obdobja in ga nato hitro zaprli. 
Leta 1911 je bilo v njem zaposlenih 15 delavcev, ki so nakopali 266 ton bakro-
ve rude. Med prvo svetovno vojno je proizvodnja doživela vzpon. Leta 1915 
je tako 14 zaposlenih nakopalo 957 ton bakrove rude. V letu 1916 je državni 
erar kupil rudnik in v njem skokovito povečal proizvodnjo. V tem letu je bilo v 
rudniku zaposlenih 361 delavcev, ki so nakopali 12.343 ton bakrove rude, leta 
1917 pa 303 zaposlenih 10.290 ton bakrove rude. Rudnik kljub posodobitvam 
v letu 1916 (lastni elektrarni, tekočemu traku in žičnici do železniške postave 
Obervellach) ni ostal dolgo pri življenju, saj so ga že po vojni zaprli.64

62 Dinklage, Wakolbinger, Karntens gewerbliche wirtschaft, str. 317.
63 Prav tam, str. 321.
64 Dinklage, Wakolbinger, Karntens gewerbliche wirtschaft, str. 322.
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Živo srebro

Med prvo svetovno vojno je oživelo tudi pridobivanje živega srebra na Koro-
škem. Čeprav so rudniki živega srebra na Koroškem delovali že v 19. stoletju, 
so jih proti koncu tega stoletja zaradi nerentabilnosti zapirali. Le ob izrednih 
potrebah po živem srebru so jih ponovno zagnali. Leta 1915 so ponovno 
zagnali rudnike živega srebra v Buchholzgraben (ing. Franz Zmrzlikar) in v Rei-
chenau (Karl Roßmann & Comp.).65 

Železova ruda

Na področju pridobivanja železove rude so bili izgledi za dolgoročno stabil-
no proizvodnjo obetavnejši. Na Koroškem je bilo na področju pridobivanja 
magnezita vodilno podjetje Österreichisch Amerikanische Magnesit Aktienges-
selschaft zu Radenthein oziroma Austro American Magnesite Company, ki je 
bilo ustanovljeno konec avgusta 1908. Podjetje je pridobljen magnezit skoraj v 
celoti izvažalo v ZDA, kjer so bile potrebe po tej surovini v tamkajšnji metalur-
ški industriji zelo velike. Proizvodnjo so zagnali leta 1910. Magnezit so odkopa-
vali v rudokopih na področju Milštatskih alp. Da bi zadostili potrebam po ele-
ktrični energiji, so v Untertwengu zgradili hidroelektrarno. V prvih mesecih je 
odšla celotna količina pridobljenega magnezita preko Trsta v ZDA. Leto zatem 
pa so ga začeli izvažati tudi v Nemčijo, Francijo in Veliko Britanijo. Leta 1911 so 
proizvodnjo povečali in k 6 obstoječim topilniškim pečem dodali še dve. Isto-
časno so namestili tudi rotirajočo talilno peč (Rotierofen) dolžine 50 metrov 
in s premerom 1,8 m za taljenje magnetitne rude. V letu 1915/16 so dodali še 
eno rotirajočo peč, ki je bila takrat največja na svetu in je imela premer 2,85 m, 
njena dolžina pa je znašala 100 m. V času prve svetovne vojne izvoz magnezita 
v ZDA ni bil mogoč.66 

Rudnik železove rude pri Hüttebergu je zaradi izpada primorskih rudnikov 
mangana v prvi svetovni vojni doživel hiter vzpon. Železova ruda iz Hüttenber-
ga je vsebovala zelo veliko mangana. Leta 1916 je bilo nakopanih 123.899 ton 
železove rude, v rudniku pa je bilo takrat zaposlenih 561 delavcev. Na železniški 
postaji v Hüttenbergu so postavili tudi 8 novih peči za praženje rude.67

65 Prav tam, str. 322.
66 Dinklage, Wakolbinger, Karntens gewerbliche wirtschaft, str. 323, 324.
67 Prav tam, str. 292.
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Premog

Premogovnik rjavega premoga na Sonnbergu pri Guttaringu je leta 1913 kupilo 
podjetje Triebacher Chemischen Werke. Leta 1915 so tu nakopali 3.615 ton, leta 
1916 4.827 ton in leta 1917 7.019 ton rjavega premoga. Leta 1922 je premogov-
nik kupilo podjetje Österreich Amerikanische Magnesit Gesselschaft.68 

Pri premogovnikih velja omeniti tudi premogovnik v Lobniku pri Beli pri 
Železni Kapli, ki se je nahajal na 1.120 m nadmorske višine. Med letoma 1906 in 
1912 je premogovnik posedoval Raimund Komposch. Nivo proizvodnje pre-
moga je bil zelo nizek in se je gibal med 20 in 63 tonami premoga letno. Šele po 
razpadu habsburške monarhije se je proizvodnja v njem povečala. Šlo je za zelo 
kaloričen premog, saj je njegova kurilna vrednost znašala kar 5200 kalorij, kar 
je 300 kalorij več od leškega premoga.69

Na področju rjavega premoga je bil pred prvo svetovno vojno na Koroškem 
eden izmed pomembnejših premogovnik na Lešah. Po zaprtju železarne na 
Prevaljah leta 1899 je istega leta prišel v posest grofov Henckel von Donner-
smark. Proizvodnja premoga je leta 1908 znašala 41.810 ton, a se je nato do leta 
1917 znižala na 23.293 ton. Grofje Henckel von Donnersmark so imeli v pose-
sti tudi premogovnik v St. Stefanu v Labotski dolini, kjer so v premogovniku leta 
1912 nakopali 73.307 ton premoga. Med prvo svetovno vojno se je proizvodnja 
v njem povzpela na 80.881 ton v letu 1915.70

Železarstvo

OB prej omenjenem rudarstvu je bilo v proizvodnjo za potrebe vojske usmer-
jeno tudi železarstvo. V Mežiški dolini je od štirih železarn samo tista na Rav-
nah obratovala med letoma 1914 in 1918. Takrat je nosila ime Jeklarna grofov 
Thurn. Na začetku 20. stoletja je njen lastnik postal Vincenc Thurn Valsassina. 
Leta 1913 je jeklarna dosegla proizvodnjo 10.354 ton jekla, a je v naslednjih 
vojnih letih zelo padla. Med letoma 1914 in 1916 je proizvodnja padla na 7.300 
ton jekla letno. Leta 1917 se je znižala na 3.012 ton in leta 1918 na samo 2.305 
ton.71 Med prvo svetovno vojno so v jeklarni izdelovali predvsem granate za 
avstrijsko mornarico. To je vplivalo tudi na položaj jeklarne po koncu vojne. 
Ker je Avstro-Ogrska vojno izgubila, ni bilo nikogar, ki bi plačal račune za proi-
zvedeno municijo. Poleg tega je bila takrat tovarna potrebna modernizacije, ki 

68 Prav tam, str. 329.
69 Prav tam, str. 330; Mohorič, Industrializacija, str. 213.
70 Mohorič, Industrializacija, str. 213; Oder, Občina Ravne, str. 119.
71 Karla Oder, Mati fabrika, mesto in dom (Ljubljana, 2015), str. 66; Mohorič, Industrializacija, str. 38.
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pa je v letih 1918–1920 niso izvedli, saj je bil zaradi bojev za severno mejo na 
Koroškem vse do srede leta 1919 nejasno, v kateri državi bo ravenska jeklarna. 
Tako ni nihče investiral v njeno posodobitev. Po prvi svetovni vojni je lastnik 
jeklarne Vincenc Thurn prevzel jugoslovansko državljanstvo in tako ostal 
lastnik tovarne.72 

Begunci

Z vojno napovedjo Italije Avstro-Ogrski 23. maja 1915 je postala jugozahodna 
Koroška in predvsem Kanalska dolina vojno območje. Prebivalci krajev v Kanal-
ski dolini so morali v parih urah po navodilih avstro-ogrskih vojaških oblasti 
zapustiti svoje domove. Prepeljali in nastanili so jih po več krajih na Koroškem. 
Begunce iz Kanalske doline so nastanili v krajih Vovbre, Sv. Štefanu pri Spodnjih 
Trušnjah in v Grebinju. Njihov zastopnik je bil župnik iz Naberjeta Franc Holec, 
ki je v skladu z navodili ordinariata krške škofije delil usodo beguncev in bil 
celotno obdobje vojne z njimi.73

72 Oder, Občina Ravne, str. 122; Marjan Kolar, "Koroško železarstvo v vprašanjih in odgovorih", Koroški 
fužinar (1993), št. 2, str. 4; Mohorič, Industrializacija, str. 38–40.

73 Prilasnig, Der Große Krieg, str. 120–121.

Jeklarna grofov Thurn v Guštanju okrog 1920 (commons.wikimedia.org)
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Na Koroškem pa niso bili samo begunci iz kanalske doline, ampak tudi 
iz Galicije in Bukovine. Te so namestili v begunskih taboriščih v Volšperku/
Wolfsberg in Št. Andražu v Labotski dolini. O slednjem taborišču nam priča tudi 
župnijska kronika iz Špatrjana/Paternion. Begunce iz Galicije so v tem tabori-
šču nastanili v drugi polovici leta 1914. Po župnikovih navodilih so prebivalci te 
župnije zbirali stara še uporabna oblačila, perilo, obutev, postelje, mize in drugo 
pohištvo. Če je kdo zmogel je lahko daroval denarni znesek v višini 100 kron. 
Ves zbran material (skupaj preko 700 kg) so ljudje prinašali v tamkajšnjo župni-
šče, od tam pa so ga potem po železnici dostavili v to begunsko taborišče.74 
V Volšperškem begunskem taborišču je našlo zatočišče okrog 7.500 beguncev, 
večinoma Rutencev. Ti so avgusta 1914 zbežali pred napredujočimi ruskimi 
vojaškimi silami. S tem je Volšperk s takrat 8.000 prebivalci kar naenkrat pod-
vojil število prebivalstva. Begunci so bili nastanjeni v 62 lesenih bivalnih bara-
kah. V naslednjih mesecih pa so v taborišču zgradili tudi dve bolnišnični baraki, 
dve baraki za šolo ter barake za bralnico, kuhinjo, bolnišnico, šolo, cerkev, trgo-
vino, upravno poslopje in razna skladišča. V času vojne je v taborišču umrlo 925 
ljudi, večina otrok, kar je bila posledica nalezljivih bolezni (kolera, tuberkuloza 
in tifus) ter nezadostne preskrbe s hrano. Jeseni 1917 se je veliko taboriščnikov 
vrnilo v svoje domove v Galicijo in Bukovino. Taboriščne barake so demontirali 
in jih prepeljali v Kanalsko dolino, kjer so jih uporabili za izdelavo zasilnih biva-
lišč za tamkajšnje prebivalstvo.75

Katoliška cerkev

Nemški nacionalni pritisk na Koroške Slovence se je kazal tudi že v času pred 
prvo svetovno vojno. V tej smeri velja razumeti izvedene spremembe v župni-
jah krške škofije glede uradovalnega jezika. V spodnji tabeli so zabeležene spre-
membe v uradovalnem jeziku na škodo Slovencev na Koroškem v letu 1912:76 

Ob začetku vojne je bila krška škofija razdeljena na 25 dekanij, od katerih 
je bilo 13 nemško govorečih, 11 dvojezičnih (nemško slovenskih ali pa sloven-
sko nemških) in 1 slovensko govoreča dekanija v Dobrli vasi.77 Če vzamemo za 
primer dekanijo Velikovec, lahko zapišemo, da jo je sestavljalo 15 župnij, od 
katerih je bila župnija Golovica pri Celovcu/Wölfnitz samo nemško govoreča, 

74 DAG, Kopija kronike župnije Špatrjan/Paternion.
75 Ausstellung Lagerstadt Wolfsberg, http://kaernten.orf.at/tv/stories/2594159/, pridobljeno: 21. 3. 

2018; Christian zechner, Als über 7000 Flüchtlinge in Wolfsberg lebten, http://www.kleinezeitung.at/
kaernten/5312864/Kaernten_Als-ueber-7000-Fluechtlinge-in-Wolfsberg-lebten, pridobljeno: 21. 3. 
2018.

76 AŽČ, škatla 8, Dopis glede sprememb v občevalnem jeziku v župnijah krške škofije 1912.
77 Prilasnig, Der Große Krieg, str. 107.
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župnija Velikovec pa nemško slovenska po uradovalnem jeziku.

Preglednica 2: Spremembe v uradovalnem jeziku v letih 1911 in 1912

Župnija Status glede občevalni jezik 
leta 1911

Status glede na občevalni 
jezik 1912

Sv. Jurij pri Celovcu/St. Georgen 
am Sandhof slovensko-nemško nemško -slovensko

Blatograd/Moosburg nemško-slovensko nemško

Breza/Pirk slovensko slovensko-nemško

Sv. Martin na Dholici/St. Martin 
am Techelsberg slovensko slovensko-nemško

Čajnče/Tultschnig nemško-slovensko nemško

Pliberk/Bleiburg slovensko slovensko-nemško

Guštanj slovensko slovensko-nemško

Borovlje/Ferlach slovensko slovensko-nemško

Žihpolje/Maria Rain slovensko slovensko-nemško

Šmohor/Hermagor nemško-slovensko nemško

Na Žagi/Saak slovensko slovensko-nemško

Dekanija Rožek/Rosegg slovensko slovensko-nemško

Kostanje/Köstenberg (95 % 
slovensko govorečih in 5 % 
nemško govorečih)

nemško-slovensko nemško-slovensko

Dvor/Kranzlhofen slovensko slovensko-nemško

Dekanija Tinje/Tainach slovensko slovensko-nemško

Sv. Jakob pri Celovcu/St. Jakob 
an der Strasse slovensko slovensko-nemško

Dekanija Trbiž/Tarvis slovensko-nemško nemško-slovensko

Dekanija Velikovec/Völkermarkt slovensko slovensko nemško

Vse ostale župnije so bile samo slovensko govoreče glede na uradovalni 
jezik. Posledično je bila celotna dekanija uvrščena med dvojezične dekani-
je glede na uradovalni jezik. Tudi ob primerjavi ostalih dvojezičnih dekanij bi 
hitro ugotovili, da je bilo zelo veliko takšnih primerov dvojezičnega uradova-
nja, ki so bili v škodo slovenske narodne skupnosti.78

V župnijah krške škofije so ves čas vojne organizirali številne molitvene 

78 Prav tam, str. 113.
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shode, križeve pote in druge pobožnosti, na katerih so molili za mir in zmago 
avstro-ogrske monarhije. Poleg tega so slovenski duhovniki znali na včasih pri-
krit način lepo povedati tisto, po čemer so koroški Slovenci hrepeneli ‒po ena-
kopravnosti. Tega pa jim nemška politična večina ni priznavala. Tako je župnik 
Janko Maierhofer iz Pokrč/Poggersdorf prosil v molitvi ob velikonočnih pra-
znikih leta 1917, da bi 

ljubi od mrtvih vstali Zveličar po naših molitvah dal naši ljubljeni Avstriji za 
krvavim velikim petkom svetovne vojske skorajšnjo veselo Veliko noč veličastne 
zmage nad zunanjimi in notranjimi sovražniki naše mednarodne katoliške 
države in vstajenja dan vsem njenim narodom v vzajemnem in enakopravnem 
tekmovanju v blagor domovine.79 

Precej obiskane so bile tudi majniške pobožnosti. V Pokrčah/Poggersdorf 
se je pri romarski cerkvi Device Marije v Dolini80 obhajala ta pobožnost vse 
nedelje in praznike v mesecu maju. Pobožnost je potekala tako, da so otroci 
brali iz knjižice Lurški prizori, nato so sledile litanije in na koncu blagoslov. Če 
je pobožnost potekala v soboto, je bila združena s sveto mašo in so se po njej 
molile Lavretanske litanije. Vsakokratni pobožnosti so dodali tudi papeževo 
molitev za mir. In kakor je zapisal župnik Maierhofer, je tudi majniška pobo-
žnost "bila bojna pobožnost". Prosili so "kraljico maja, pa tudi kraljico bojnih 
trum in kraljico miru za cesarja Karla in njegovo ženo Zito, za Avstrijo in njene 
narode in za vse hrabre junake na bojnih poljanah, da nam pribore zmagoslav-
ni mir".81

Svoj domoljubni izraz so duhovniki izražali tudi s postavljanje spominskih 
obeležij padlim vojakom. Tako so na primer v Porečah ob Vrbskem jezeru/
Pörtschach am Wörthersee na pobudo tamkajšnjega župnika Johanna Schne-
ditza že konec julija 1915 kapelo za župnijsko cerkvijo spremenili v spominsko 
kapelo na vse padle iz te župnije v prvi svetovni vojni.82 

Zelo patriotičen in domoljuben je bil tudi zapis radiškega župnika, ki je 
nastal kmalu po sarajevskem atentatu 1. julija 1914: "Živeli na veke, nas Sloven-
ce tako prisrčno ljubeči junak mučenik, živela njega blaga žena Sofija RIP. Živel 
na veke težko skušeni sivolasi cesar Franc Jožef I." 83

79 DAG, Kopija kronike župnije Pokrče/Poggersdorf.
80 Dolina – kraj leži južno od Pokrč v občini Grabštanj/Grafenstein. Zanimiv je kraj zaradi dejstva, da 

ima enojezično slovensko ime, ki se je ohranilo vse do danes in katero je v javni veljavi. V grabštanjski 
občini danes tudi ni nobenega dvojezičnega krajevnega napisa. 

81 Prav tam.
82 DAG, kopija kronike župnije Poreče/Pörtschach.
83 DAG, kopija kronike župnije Radiše/Radsberg
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Preganjanje Slovencev med prvo svetovno vojno

Ob začetku vojne je na Koroškem in v avstrijski državni polovici pričel veljati že 
več let prej pripravljeni sistem izjemnih zakonov, ki so omejili politično življe-
nje, državljanske pravice in povečali vlogo vojske v javnem življenju. Ta sistem, 
ki se ga je oprijelo ime vojaški absolutizem, je imel za Slovence na Koroškem 
posebno neprijetne posledice.84 Prva skupina teh izrednih zakonskih ukrepov, 
izdanih od 25. do 31. julija 1914, je začasno razveljavila temeljne osebne pravice: 
osebno svobodo, nedotakljivost stanovanja, pisemsko tajnost, svobodo zdru-
ževanja in zborovanja, izražanja mnenja, svobodo tiska ter odpravila porotna 
sodišča. Hkrati so za kazniva dejanja civilnih oseb proti vojski in dinastiji (vele-
izdaja, žaljenje veličanstva, kršenje javnega reda in miru, dejanja proti vojaškim 
osebam, idr.) postala pristojna vojaška sodišča.85 Druga skupina izrednih ukre-
pov so bile cesarske odredbe, s katerimi so omogočali absolutistično vladanje, 
brez da bi predlagane zakonske predloge sprejemal parlament. Vrhovni povelj-
nik avstro-ogrske armade je z odredbo z dne 21. julija 1914 dobil pravico izda-
jati odredbe in ukaze v delovnem območju deželnih predsednikov. Na Koro-
škem je ta odredba pričela veljati po italijanski vojni napovedi, 23. maja 1915, 
saj je dežela bila tik ob frontni črti. Po maju 1915 so Koroško vključili tudi v tako 
imenovano območje armade na bojišču, kjer je vojaška oblast lahko razglasila 
naglo sodišče tudi za vsa kazniva dejanja civilnih oseb.86 Čeprav je bil po svoji 
obliki sistem vojaškega absolutizma usmerjen proti vsem državljanom enako, 
pa na Koroškem temu ni bilo tako. Še pred uradnim izbruhom vojaških spopa-
dov je v letu 1914 zajel val aretacij slovensko narodno skupnost na Koroškem. 
Pod krinko preganjanja srbofilov in veleizdajalcev so avstrijske oblasti izkoristi-
le vojno dogajanje za obračun s slovenskimi narodnimi delavci na Koroškem 
in Štajerskem, ki so jih želele popolnoma uničiti.87 Cilj nemškega političnega 
tabora na Koroškem je bil trajna izločitev slovenske družbene elite (duhovniki, 
odvetniki, učitelji…) iz političnega dogajanja na Koroškem. Ti so bili pogosto 
aretirani in zaprti zaradi denunciranj in namišljenih obtožb, ki so bile povsem 
brez dokazov. Seveda je bila fizična odstranitev vodilnih slovenskih političnih 
in kulturnih delavcev na Koroškem prvi cilj nemško nacionalnega tabora na 
Koroškem, a ne edini. Drugi cilj nemških oblasti je bil ponemčenje slovenske-
ga prebivalstva.88 Krški škof Adam Hefter je zato sredi avgusta 1914 izdal tajno 

84 Janko Pleterski, "Koroški Slovenci med prvo svetovno vojno", v: Koroški plebiscit (Ljubljana, 1970), str. 
73 (dalje: Pleterski, "Koroški Slovenci").

85 Prav tam, str. 73.
86 Prav tam, str. 73, 74; Andrej Pančur in Ervin Dolenc, "Politično preganjanje", v: Slovenska novejša zgo-

dovina (Ljubljana, 2005), str. 146, 147 (dalje: Pančur, Dolenc, "Politično preganjanje"). 
87 Prilasnig, Der Große Krieg, str. 45.
88 Pleterski, "Koroški Slovenci", str. 75, 76.
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navodilo duhovnikom v krški škofiji, da naj ob vsaki priložnosti kažejo navzven 
svoj patriotizem do avstrijske države in cesarske družine. Aretacije slovenskih 
duhovnikom na Koroškem so potekale od avgusta do novembra 1914, od maja 
do septembra 1915 in od februarja do julija 1916. Proti aretacijam je pri dežel-
nem predsedniku Alfredu Fries Skeneju oktobra 1914 protestirala tudi zveza 
nemških duhovnikov na Koroškem. Aprila 1915 je pri deželnem predsedniku 
Karlu grofu Lodron-Laternu protestiral tudi krški škof Adam Hefter in pri pred-
stavnikih avstrijske vojske zavrnil vsakršno namigovanje o vohunski dejavno-
sti slovenskih duhovnikov. Enako odklonilno stališče je do teh aretacij imelo 
avstrijsko ministrstvo za uk in bogočastje.89 Leta 1917, ko je parlament spet 
deloval, sta dve uradni komisiji ‒ vojaška pod vodstvom Alfreda von Schencka 
in vladna pod vodstvom vladnega svetnika Alexyja ‒ preiskovali preganjanja, ki 
so jih od izbruha vojne naprej bili deležni pripadniki Slovencev na Koroškem. 
Komisiji sta pričeli z delom na podlagi interpelacije Jugoslovanskega kluba z 
dne 19. decembra 1917. Ugotovitve, ki niso prišle v javnost, pa so bile porazne 
do državnih, avtonomnih in vojaških oblasti. Schenckovo poročilo ugotavlja, 
kako je zaradi samovoljnega tolmačenja izvršnih organov prišlo do mešanja 
pojmov nelojalnost in politična nezanesljivost. Posledica tega je bila, da so veli-
ko ljudi zaradi tega denuncirali in osumili nepatriotičnega ravnanja samo zato, 
ker so brali slovenski časopis. Ljudi so obtoževali srbofilstva kar vsepovprek in to 
je privedlo do napačnega ravnanja izvršnih organov, ki niso bili sposobni zadev 
prav presojati. Kot je ugotavljal Schenck: "… imajo takšne napake daljnosežen 
pomen. Širijo se kot požar v najbolj odročne vasi, dobivajo zaradi namernega 
popačenja nerazveseljivo podobo, vzbujajo sovraštvo in zagrenjenost in pogo-
stoma vodijo sicer čisto lojalne elemente v sovražni tabor".90 Vladna komisija 
je pri svoji preiskavi ugotovila, da je koroški deželni odbor odobraval protislo-
vensko ravnanje vojaških oblasti na Koroškem in da deželna vlada ni storila nič, 
da bi opozorila vojsko na problematičnost aretacij. Vzrok aretacijam je vladna 
komisija pripisala okoliščini, da so osebe, ki so v svojem civilnem življenju sle-
dile nemško nacionalni politiki mislile, da so sedaj, kot rezervni častniki opol-
nomočene, da smejo soditi svojim nacionalnim in političnim nasprotnikom in 
se pri tem ravnati po svojih osebnih nazorih.91

Med prvimi so 10. julija 1914 aretirali Janeza Brabenca, župnika v Sv. Toma-
žu na Čilberku/St. Thomas bei Zeiselberg. Sodišče 10. armade ga je 9. septembra 

89 Prav tam; Peter Tropper, Nationalitätenkonflikt, Kulturkampf, Heimatkrieg : Dokumente zur Situation 
des slowenischen Klerus in Kärnten von 1914 bis 1921 (Klagenfurt, 2002), str. 23–48 (dalje: Tropper, 
Nationalitätenkonflikt); Adelheid Janschitz in Manfred Tagini, "Preganjanje slovenskih duhovnikov 
v Ziljski dolini med prvo svetovno vojno", v: Mohorjev koledar (Celovec, 1983), str. 49, 50 (dalje: 
Janschitz, Tagini, "Preganjanje").

90 Pleterski, "Koroški Slovenci", str. 75, 76; Pančur, Dolenc, "Politično preganjanje", str. 146, 147.
91 Pleterski, "Koroški Slovenci", str. 78.
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1914 obsodilo na 16 mesecev ječe. Dne 30. julija 1914 so aretirali upokojenega 
župnika iz Škofič pri Vrbskem jezeru Jožefa Svatona, ki ga je 24. oktobra 1914 
divizijsko sodišče deželne brambe v Gradcu obsodilo na eno leto težke ječe.92 
Med zaprtimi duhovniki velja izpostaviti tudi primer Jurija Trunka, župnika v 
župniji Beljak-sv. Križ ki ga je ovadil Johann Sadriesser, ker bi naj Italijanom 
dajal skrivna znamenja s cerkvenega zvonika. Zaradi bližine frontne črte in 
meje s Italijo so dobili duhovniki navodila od škofijskega ordinariata, da spra-
vijo na varno pomembne dokumente in umetnostno zgodovinske zaklade. 

92 Prav tam, str. 82, 83.

Franc Ksaver Meško 
(commons.wikime-
dia.org)
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Župnik Trunk je le-te hotel skriti v grobnico pod cerkvenim tlakom s pomočjo 
dveh sodelavcev, s cerkovnikom Miho Grafenauerjem in njegovim pomočni-
kom Brandstaetterjem, in je bil zaradi tega 11. marca 1916 aretiran od vojaških 
policistov. Trunk v svojih spominih opisuje dogajanje na zelo pomenljiv način: 

… Pomagal mi je pri tem cerkovnik Grafenauer in njegov pomočnik Brandstaet-
ter, p.d. Draubauer, kateremu nikoli nisem zaupal. Dasi sem jima po višjem ukazu 
naročil, da ne smeta o tem nikomur črhniti niti besedice, je moral Draubauerja 
vendar preveč jezik srbeti, da bi bil molčal, Morebiti je samo tako postrani malo 
namignil, da nekaj ve. Zadosti je bilo. Iz komarja je do vojaških ušes že slon prilo-
mastil /…/. Premeteni "far" Trunk ni imel pod cerkvijo samo telefon, ki je noč in 
dan delal, ampak menda tudi podzemeljski rov, tja do Zilje k svojemu vrednemu 
tovarišu izdajalcu Mešku, ki ga je podaljšal tja do laške meje…". 

Vojaške oblasti ob preiskavi niso našle nobenih dokazov, a so ga kljub temu 
zaprle v hotel Tigerwirt v Beljaku, v katerem so avstrijske oblasti uredile začasni 
zapor.93 

Politično življenje Slovencev na Koroškem je najbolj prizadela aretacija 
Franca Grafenauerja 14. marca 1916. Grafenauerja so kot državnozborskega 
poslanca zaprli zaradi treh izjav: prve, da je Rusija mogočna velesila in ima več 
žita; druge, da je nek rezervist zbežal k Lahom, ker ni neumen, ker je tam bolj-
ša zemlja, in tretje, da nič ne de, če ima dekle kakega Rusa (vojnega ujetnika). 
Sodišče ga je kljub poslanski imuniteti 26. maja 1916 obsodilo na pet let težke 
ječe.94

Jeseni 1916 so se aretacije in obsodbe vidnih Slovencev nadaljevale. Najo-
strejša sodba je doletela slovenskega župana v Kotmari vas Matijo Prosekarja, 
ki ga je sodišče 10. armade 4. septembra 1916 obsodilo na smrt z ustrelitvijo, 
ker je agitiral proti oddaji žita. Kazen so mu kasneje znižali na 10 let težke ječe. 
Občinskega tajnika v Globasnici Franca Čebula je isto sodišče 20. decembra 
1916 obsodilo na eno leto težke ječe, ker je simpatiziral z ruskimi vojnimi uje-
tniki. Župnika Ivana Volavčnika je vojaško sodišče v Celovcu obsodilo 26. okto-
bra 1916 obsodilo na 15 mesecev težke ječe, ker je pri cesarski maši 18. avgusta 
1916 žalil veličanstvo s tem, da je med petjem cesarske pesmi demonstrativno 
zapustil oltar.95

Interpelacija Jugoslovanskega kluba navaja tudi primere pritiskov na učite-

93 Matjaž Klemenčič, Jurij Trunk med Koroško in Združenimi državami Amerike ter zgodovina slovenskih 
naselbin v Leadvillu, Kolorado in v San Franciscu, Kalifornija (Celovec–Ljubljana–Dunaj, 1999), str. 
137, 138.

94 Pleterski, "Koroški Slovenci", str. 83.
95 Prav tam. str. 82, 83.



803

S
H
S 

tudia
istorica
lovenica

lje v Sv. Petru na Vašinjah, šolskega vodjo v Apačah, učitelja na šoli v Velikovcu 
in v Globasnici. Leta 1917 so slovensko šolo na Selah spremenili v utrakvistično, 
enako pa so poskusili tudi v Št. Jakobu v Rožu. Da bi omajali slovenske posto-
janke v občinah, so vojaške oblasti ugodile civilnim tudi tako, da so v vojsko 
poklicale slovenske občinske tajnike, čeprav so bili oproščeni vojaške službe. 
Takšna sta primera občinskih tajnikov iz Škofič in Loge vesi.96

Tovrstnega preganja slovenskih duhovnikov seveda ne najdemo v takra-
tnem časopisju, ki je bilo pod cenzuro. Srečamo pa ga v duhovniških zapisih 
v več župnijskih kronikah. V župnijsko kronikov župnije v Št. Juriju v Ziljski 
dolini je tamkajšnji župnik Jožef Miklavič zapisal: 

Kot v začetku vojne, so tudi zdaj vsepovsod vohljali špijoni. Posebej še za sloven-
skimi duhovniki v Kanalski in Ziljski dolini. Tako so odpeljali župnika z Ukev kot 
vohuna, ker je stolpu svoje cerkve iskal primerno skrivališče za cerkvene posode 
in so pri tem pomagal z lučjo. Tudi drugod so gledali duhovnike po strani. Nastala 
je pravcata epidemija, ki bi ji lahko rekli spionitis.97

Župnik Anton Pelnar pri Sv. Štefanu na Zilji (1898–1958) je v času vojne 
zapisal:

Nesrečno leto! Vojskino leto! Kaj lahko napišem? Časi so nevarni! Samo molčati 
moraš! Resnice ne smem izreči, sicer me doleti nevarnost, da bo zaprt. Kaj bo ven-
darle iz tega. Ta ljuba očetnjava! V veliki nevarnosti si! Nihče tega noče uvideti. 
Mogoče se varam! Toda ne verjamem! Nevarnost je precejšnja, predvsem, zato, ker 
avstrijski narodi niso enotni; niso namreč zadovoljni! Avstrijski režim ni pravičen! 
Pritiskajo na narode, ki sicer ljubijo Avstrijo in so ji naklonjeni. Toda ne smejo se 
razvijati! Zato menim: Ta leta trajajoča krivičnost se bo na koncu maščevala! Bog 
nas obvaruj!98

Ob vsej gonji proti Slovencem so koroški duhovniki ljudem in oblastem 
večkrat jasno povedali, da se tudi slovenski fantje junaško borijo za Avstro-Ogr-
sko. Tako je pokrški župnik Janko Maierhofer izpostavil primer Boštjana Kulte-
rerja, ki je utonil v Mali Aziji. Njegov stotnik se je o tem fantu v svojem sožalnem 
pismu njegovih domačim izredno pohvalno izrazil. V pismu je bilo zapisano, 
kako se je Boštjan Kulterer sam javil za vožnjo na manjši ladji, ki je imela nalogo 

96 Prav tam, str. 84; Franc Smodej, "Oglas Narodnega sveta Slovencem na Koroškem", Mir, 1. 11. 1918, št. 
44, str. 227.

97 Janschitz, Tagini, "Preganjanje", str. 49, 50; DAG, Kopija kronike župnije Št. Jurij na Zilji/St. Georgen im 
Gailtal.

98 Prav tam, str. 50, 51.
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poizvedovanja za sovražnikom in je v razburkanem morju potonila. Župnik je 
ob tem zapisal: "Naj njegov daljni grob našim klevetnikom glasno govori, da je 
junaški in zvest naš rod slovenski."99

Majniška deklaracija

Taborsko gibanje je prineslo nov aspekt v politično življenje na Koroškem. Prvič 
so bile mobilizirane široke množice, da bi izvajale pritisk na politične naspro-
tnike. Pri tem so bile zelo učinkovite. Nemške politične stranke in nemški 
mediji v deželi so se do teh dogodkov obnašali zelo zadržano. Največji vzrok, da 
je uspelo slovenskih političnim organizacijam na Koroškem mobilizirati toliko 
prebivalstva, je tičal v težkih ekonomskih razmerah, še posebej med kmečkim 
prebivalstvom. Program Zedinjene Slovenije bi naj opozoril nemško prebival-
stvo na položaj koroških Slovencev v deželi. Prav izrazita ekonomska premoč 
nemškega meščanstva je omogočila, da so vodilno mesto v zavzemanju za pra-
vice koroških Slovencev prevzeli slovenski duhovniki na Koroškem.100 

Odločilnejši korak v smeri narodnega prebujenja Slovencev na Koroškem 
je med prvo svetovno vojno pomenil občni zbor političnega društva v Celovcu 
24. januarja 1918, ki se ga je udeležilo več kot 1.000 ljudi. Na njem so slovesno 
proglasili majniško deklaracijo. Kot predstavnik jugoslovanskega kluba je bil 
navzoč dr. Lovro Pogačnik. Po tem občnem zboru se je razmahnilo deklara-
cijsko gibanje na Koroškem. Koroški deželni predsednik Lodron je hotel pre-
prečiti to gibanje na Koroškem. Tudi mnenji državnega pravništva v Gradcu in 
ministrstva za pravosodje iz januarja leta 1918 sta bili za nemško stran negativ-
ni. Deklaracijskemu gibanju se namreč ni moglo očitati nezakonitosti, hkrati 
pa zbiralce podpisov niso mogli kazensko preganjati po določbah o veleizdaj-
stvu.101 Vse to množično deklaracijsko gibanje v obliki občinskih izjav in izjav 
z osebnimi podpisi je marca 1918 prešlo v viharno gibanje na raznih shodih, 
zborovanjih in taborih. Sprva so bili shodi v zaprtih prostorih. Po 10. marcu 
1918 pa so potekali na prostem. Eden takšnih je bil tabor v Št. Janžu pri Dra-
vogradu (kraj je bil na območju vojvodine Štajerske) dne 7. aprila 1918. Ta 
shod je bil deveti po vrsti in je bil v prvi vrsti namenjen Koroškim Slovencem. 
Na Koroškem je bil med prvo svetovno vojno tak pritisk na koroške Slovence, 
da zborovanje, kakršno je bilo v Šmihelu pri Pliberku maja 1914, leta 1918 ni 

99 DAG, kronika župnije Pokrče/Poggersdorf.
100 Simona Trießnig, Der Kärntner slowenische Klerus und die nationale Frage 1920–1932 (Klagenfurt/

Celovec–Ljubljana–Wien, 2000), str. 12.
101 Pleterski, "Koroški Slovenci", str. 101.
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bilo več mogoče.102 Dne 11. aprila 1918 je Lodron poslal okrajnim glavarstvom 
okrožnico, v kateri ugotavlja, da se zbiranje podpisov za majniško deklaracijo 
vedno bolj širi in da se je treba temu postaviti po robu. Navodilo notranjega 
ministrstva, da smejo oblasti ukrepati, kadar bi šlo za kakšne zlorabe pri zbi-
ranju podpisov, je Lodron samovoljno spremenil v poziv, naj okrajna glavar-
stva izdajo oglas o prepovedi nepravilnosti pri zbiranju podpisov. Hkrati pa je 
dal orožnikom navodilo, da nadzoruje vsebino podpisnih pol in na to, kako 
zbiralci podpisov to vsebino tolmačijo podpisnikom. To je pomenilo neposre-
dno vmešavanje orožnikov v zbiranje podpisov. Kljub temu so okrajni glavarji 
v Celovcu, Beljaku in Velikovcu ugotavljali, da je za tovrstne pozive že prepo-
zno, saj je zbiranje podpisov v veliki meri zaključeno. Celovški okrajni glavar je 
zapisal: "Če bi grof Lodron izdal svoj odlok pred enim mesecem, bi postal slaven 
mož – zdaj pa je prepozno."103

Lojze Ude v svoji knjigi Slovenci in jugoslovanska skupnost navaja, da se je na 
Koroškem devet občinskih odborov izreklo za majniško deklaracijo. Pleterski 
je našel podatek, da se je zanjo izreklo 10 odborov. Posebno podporno izjavo so 
podpisali tudi 104 koroški duhovniki. Skupno bi naj na Koroškem zbrali 19.000 
podpisov podpore tej deklaraciji.104 Majniško deklaracijo so sprejele koroške 
občine: Bistrica pri Pliberku, Tolsti vrh, Globasnica, Žvabek, Hodiše, Rikarja vas, 
Blato, Št. Danijel, Jezersko in Bela. Prav slednjo omenja Janko Pleterski. Zapi-
sana je v poročilu orožniške postaje Železna Kapla velikovškemu okrajnemu 
glavarstvu.105

Deklaracijsko gibanje je zajelo veliko število koroških občin na Južnem 
Koroškem. V političnem okraju Velikovec: Šmihel pri Pliberku, Globasnica, 
Jezersko, Prevalje, Črna, Bela, Bistrica pri Pliberku, Blato, Št. Danijel, Mežica, 
Žvabek, Železna Kapla, Libuče, Kotlje, Žitara vas, Vovbre, Sv. Peter na Vašinjah 
in Tinje. 

V političnem okraju Celovec dežela: Svetna vas, Borovlje, Hodiše, Otok, 
Sele, Škofiče, Slovenji Plajberk, Trnja vas/Annabichl, Trdnja vas / Hörtendorf, 
Gospa sveta, Kotmara vas, Bilčovs, Sv. Martin na Dholici, Žrelec, Bistrica v Rožu, 
Medgorje, Radiše, Zgornja Vesca in Medborovnica, Lipa in Sv. Tomaž na Dholici.

V političnem okraju Beljak dežela: Bekštanj, Loga vas, Lipa, Ledenice, Št. 
Jakob v Rožu, Podklošter, Bistrica na Zilji in Straja vas.

V političnem okraju Šmohor: Brdo in Goriče. Pleterski ob tem dodaja, da je 

102 Lojze Ude, Slovenci in jugoslovanska skupnost (Maribor, 1972), str. 105 (dalje: Ude, Slovenci); Pleterski, 
"Koroški Slovenci", str. 101; Kärntner Landesarchiv/Koroški deželni arhiv Celovec (KLA), BH 
Völkermarkt, AŠ 34, dokument št. 142.

103 Ude, Slovenci, str. 103; Franc Smodej, "Majniška deklaracija na Koroškem", Slovenec, 29. 5. 1927, št. 120, 
str. 4.

104 Ude, Slovenci, str. 103.
105 Pleterski, "Koroški Slovenci", str. 126.
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seznam nepopoln.106 
Iz arhivskega gradiva okrajnega glavarstva Velikovec lahko razberemo, da 

so akcije zbiranja podpisov podpore za majniško deklaracijo trajale vse tja do 
jeseni leta 1918. 

Takšna akcija je potekala dne 24. februarja 1918 na območju občin Žvabek, 
Tolsti vrh, Bistrica pri Pliberku in Pliberku.107 Dne 3. marca 1918 je zbiranje pod-
pisov potekalo v Sv. Rupertu pri Velikovcu, Šmihel, Javorju, Kortah (Korito) in 
Globasnici.108

Pred okrajnim glavarstvom sta bila 22. februarja 1918 zaradi netenja naro-
dnega sovraštva tožena kaplan iz Šmihela in Paul Gril zaradi zbiranja podpi-
sov v podporo Majniški deklaraciji. Dne 26. februarja 1918 je proti postopanju 
orožnikov v Šmihelu protestiralo pri okrajnem glavarstvu v Velikovcu Katoli-
ško politično in gospodarsko društvo za Slovence na Koroškem.109 Nato je 17. 
marca 1918 potekalo zbiranje podpisov v Sv. Danijel nad Pliberkom, Dobu, 
Bregu, Komelju, Vidri vasi in Mežici.110 Nekaj dni zatem 23. marca 1918 so zbi-
rali podpise v Blatu, na Jezerskem in v Rikarji vasi.111 Dne 31. marca so zbirali 
podpise v Dobrli vasi, Črni in Kotljah.112

Zbiranje podpisov se je nadaljevalo tudi v mesecu aprilu 1918. Dne 6. aprila 
1918 so zbirali podpise v Sv. Danijelu nad Pliberkom, Črni,Kotljah, Šmihelu nad 
Pliberkom in v Blatu.113 Dne 16. aprila 1918 so jih ponovno zbirali tudi v Meži-
ci.114 Že čez nekaj dni, 20. aprila, so jih zbirali na Prevaljah, Žitari vasi, Mežici in 
Ojstrici pri Dravogradu.115 Nato so podpise zbirali tudi 27. aprila 1918 v Pribelni 
vasi, Kazazah, Brezi, Grabnu, Metlovi, Humcah in Libučah.116

Dne 5. maja 1918 so zbirali podpise v okolici Blata pri Pliberku. Istega dne 
pa so podporniki majniške deklaracije imeli zasedanje v Globasnici, kjer bi naj 
sodeloval tudi dr. Anton Korošec.117 Dne 8. maja 1918 so podpise zbirali v Žele-
zni Kapli in okolici ter v Dobrli vasi. 118 Nato so jih 3. julija 1918 zbirali v Libučah, 
Dobrli vasi, Škocjanu in Žitari vasi. 119 31. julija 1918 so podpise zbirali v župni-

106 Prav tam, str. 126, 127.
107 KLA, BH Völkermarkt, AŠ 34, št. 76.
108 Prav tam, št. 85.
109 Prav tam, št. 78.
110 Prav tam, št. 103.
111 Prav tam, št. 108.
112 Prav tam, št. 121.
113 Prav tam, št. 128.
114 Prav tam, št. 149.
115 Prav tam, št. 158.
116 Prav tam, št. 167.
117 Prav tam, št. 177.
118 Prav tam, št. 181.
119 Prav tam, št. 191.
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jah Železna Kapla, Obirsko in v Libučah.120 Zadnji podatek o zbiranju podpisov 
podpore za majniško deklaracijo pa sega v dan 17. septembra 1918, ko so pod-
pise še zbirali v župnijah Železna Kapla in Obirsko.121

Sklep

Zapišemo lahko, da je bila dežela Koroška v času prve svetovne vojne na veli-
ki preizkušnji na področju varnosti, preskrbe prebivalstva in mednacionalnih 
odnosov. Leta 1914 je Koroško zadela prva preizkušnja, in sicer je vanjo plju-
sknil val beguncev iz Galicije in Bukovine, ki so zbežali iz svojih domov pred 
napredujočo rusko vojsko. Korošci so prišleke, ki so jim bili popolnoma tuji po 
svoji kulturi, sprejeli in se navadili življenja z njimi. Nenazadnje so bili tudi oni 
avstro-ogrski državljani. Druga preizkušnja je za koroško prišla 23. maja 1915, 
ko je Italija napovedala vojno Avstro-Ogrski. Slednja, ki se je do tedaj še vojsko-
vala na vzhodnem in balkanskem bojišču, je morala prerazporediti del vojakov 
z obeh omenjenih bojišč in jih poslati na območje Karnijskih Alp, kjer se je po 
gorskih vrhovih južno od Kanalske in Ziljske doline vila meja z italijansko drža-
vo. Generalu Franzu Rohru in njegovim naslednikom na poveljstvu 10. armade 
je uspelo ob skromnemu številu vojakov vse do preboja pri Kobaridu konec 
oktobra 1917 zadržati italijansko vojsko na njenih izhodnih položajih. Inten-
zivnost bojevanja v visokogorju je bila večja v poletnih in zgodnje jesenskih 
mesecih, ko ni bilo snega. Vse od pozne jeseni pa do pozne spomladi je vojsko-
vanje na tem delu fronte skorajda prenehalo. A tudi v teh razmeroma mirnih 
mesecih je na vojake obeh vojskujočih se vojska pretilo veliko nevarnosti, ki so 
bile posledica ekstremnih vremenskih razmer. Snežni viharji, plazovi in druge 
neprilike so bile v zimskih mesecih na dnevnem redu. Tretja preizkušnja, ki je 
doletela deželo Koroško, se je odražala v problemih s preskrbo prebivalstva z 
živili. Že v mirnodobnem času je bila Koroška popolnoma odvisna od uvoza 
hrane. Na lestvico tistih, ki so imeli najboljšo preskrbljenost z živili, lahko uvr-
stimo vojake na fronti. Nekje na sredino lahko postavimo podeželsko prebival-
stvo, ki je sicer ob ostrih nacionalizacijskih ukrepih in zasegih živil, žit in moke, 
ki jih je izvajala vojaška oblast, še vedno imelo večje in boljše možnosti za lastno 
pridelavo hrane in s tem boljše preživetje. Najnižje na lestvici so bili prebivalci 
mest. Tam je bila stiska s pomanjkanjem živil najbolj izrazita. In prav mestno 
prebivalstvo je gospodarsko blokado držav antantne zveze in vedno manjši 
uvoz živil najbolj občutilo. Poleg problema preskrbljenosti prebivalstva s pre-

120 Prav tam, št. 251.
121 Prav tam, št. 369.
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hrano so avstro-ogrsko mučile vedno večje potrebe po barvnih kovinah, ki jih 
zaradi prej omenjene gospodarske blokade tudi ni bilo mogoče uvažati iz dru-
gih držav. Zaseg zvonov, orgelskih piščali ter akcije zbiranja predmetov iz barv-
nih kovin so bili ukrepi, s katerimi so avstro-ogrske oblasti skušale ta manko 
na kovinah nadoknaditi. Toda kljub veliki vnemi vojske pri zaseganju zvonov 
in drugih predmetov, tudi to ni pomagalo avstro-ogrski, da bi zmagala v vojni. 
Kot zadnjo preizkušnjo lahko dodamo vedno večja mednacionalna nasprotja, 
ki so vladala na Koroškem med tamkajšnjimi Nemci in Slovenci. Koroške civil-
ne in vojaške oblasti so se enoglasno postavile na stran nemškega nacionalizma 
in odkrito nastopale proti vodilnim slovenskim političnim delavcem na Koro-
škem. Rezultat takšne Slovencem sovražne politike je bil veliko zaprtih sloven-
skih duhovnikov in nekaj drugih intelektualcev in politikov. Med njimi velja 
omeniti državnozborskega poslanca Franca Grafenauerja, ki mu niti poslan-
ska imuniteta ni pomagala, da bi se izognil zaporu. Klima v nemško-slovenskih 
odnosih se je tako med prvo svetovno vojno pričela na hitro zastrupljati, kar 
je posledica nemške nacionalne politike koroških oblasti. Prepad, ki je takrat 
nastal med obema narodoma, in traja še danes, je kmalu zatem poglobil še boj 
za severno mejo in Koroški plebiscit. 
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Vinko Skitek

SLOVENIAN CARINTHIA IN THE YEAR 1917: 
BETWEEN THE FRONTLINE AND THE HINTERLAND

SUMMARY

The Land of Carinthia was, between the outbreak of war in the summer of 
1914 until the middle of 1915, a hinterland. Despite the fact that both fron-
tlines (Galician and Balkan) were far away from Carinthia, the war activity did 
affect the Land. At first, what the population in Carinthia felt the most were 
the restrictions of civil liberties, which were decreed by the Austro-Hungari-
an authorities. The population was engulfed by a wave of denunciations, false 
accusations to military authorities, and the spreading of fear of the internal 
enemy. The biggest dose of animosity was aimed at Slovenian priests and some 
Slovenian political workers in Carinthia. These were, often do to their national 
affiliation, suspected of high treason, sympathising with the enemy, and other 
infractions against the state. In all cases the charges of high treason were found 
to have been fabricated and the accused to have been unjustly detained. With 
such an anti-Slovenian campaign, the relationship between Germans and Slo-
venians in Carinthia was becoming poisoned and broken. The consequences 
of this broken relationship with the Slovenian nation, which was caused by 
German nationalism, are visible to this day. The economy was also adapting 
more and more to the needs of the military in the latter half of 1914. In 1915 
the situation in Carinthia became all the more dire. After the breakout of war 
between Austria-Hungary and Italy, a part of the new frontline also ran along 
the Carinthian-Italian border and ran over the tops of the Carnic Alps. Combat 
in these extreme conditions required superhuman efforts by soldiers on both 
sides. Carinthia thus found itself in the immediate hinterland of the front and 
the presence of the army became all the more felt in the Land. Supplying the 
soldiers on the Carnic battlefield also became the charge of Carinthia, despite 
the fact that it was completely dependent on the import of grains and other 
foodstuffs even during peacetime. This increased the food shortages that 
distressed the population of Carinthia. The nourishment crisis was not the 
only one, however. Industrial plants were also lacking the supply of necessary 
resources. Many smaller mines operated exclusively for the needs of the mili-
tary, while the larger ones had their best ore sites literally stolen at the behest 
of the military. Perpetual war was also causing an ever-greater loss of life. The 
increasing number of conscripted men meant there was less of a workforce in 
the economic and agricultural sector in the hinterlands. Attempts to alleviate 
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these shortages meant using prisoners of war and refugees through the war. 
Refugees from Galicia were joined in Carinthia by refugees from Kanal valley 
and Gorizia. Added to those should be the Russian and Italian prisoners of war, 
which were used by Austro-Hungarian authorities as forced labour in industry 
and agriculture. The position in Carinthia started to stabilize after the victory 
of Austro-Hungarian troops at the Twelfth battle of the Isonzo at the end of 
October 1917, when the frontline moved to the River Piava. But this break was 
only temporary in nature, as in 1918 the Austro-Hungarian army disintegrated, 
retreated and the monarchy collapsed. 
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Izvleček:
V prispevku je prikazana Kleklova publicistika v predzadnjem letu prve 
svetovne vojne. Prebivalstvo v Prekmurju je v veliki večini vesti s fronte prebiralo 
v lokalnem časopisu Novine, ki ga je izdajal in vsebinsko urejal duhovnik 
Jožef Klekl. Večji del teh vsebin je v povezavi s stanjem doma (Prekmurje) in 
širše (Avstro-Ogrska). Posebno težo so imele vesti iz črne kronike (splošno 
pomanjkanje, kraje in tihotapstvo) ter vesti o pogrešanih ali mrtvih rojakih. V 
tem delu si je Klekl pridržal uredniško pravico izpostavljati tudi lažne lokalne 
''vesti'', na njih opozarjati ter objavljati demantije. Ne manjkajo pa tudi pogosto 
zabavne, domače in skrb vzbujajoče povzete tuje novice. Pri slednjih izstopajo 
poročila o dogodkih v Rusiji, Južni Ameriki, Združenih državah Amerike ter 
Palestini.

Ključne besede:
1917, Prekmurje, tednik Novine, Jožef Klekl

Studia Historica Slovenica 
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 18 (2018), št. 3, str. 811–826, 68 cit., 4 slike 
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški)
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Dve leti pred združitvijo Prekmurja z matico, v letu 1917, ko se je vojna preve-
sila v drugo polovico in so se razmere na bojiščih spreminjale iz tedna v teden, 
so Evropejci lahko samo upali na skorajšnje končanje vélike vojne. V evropskih 
vladnih sobanah so se delali načrti za nove vojaške spopade, sklepala so se zave-
zništva, zavrnjene pobude za mirovna pogajanja, kot je bila na primer nemška 
v začetku leta, pa so izzveneli v prazno …1 Ljudje so se kljub dobrim novoletnim 
željam svetnih in posvetnih voditeljev morali odreči upanju na skorajšnji konec 
vojne. Na njo so jih spominjale vsakodnevne novice, ki so jih prebrali v lokalnih 
časopisih ali prejeli v preko pisem s fronte in v brzojavih oz. telegramih. 

O večjih dogodkih, ki so v letu 1917 spremenili potek vojne, na primer o 
izbruhu ruske februarske (8. marec) in oktobrske (6.–7. november) revolucije 
in vstopu Združenih držav Amerike v vojno (6. april), so z nekaj dnevnim zami-
kom brali tudi Prekmurci. Madžarsko govoreče Prekmurce so o svetovnih (in 
predvsem lokalnih oz. županijskih) dogodkih obveščali v treh osrednjih tedni-
kih: v lendavskem Alsó-Lendvai Hiradó, Muraköz (Medmurje) in Muraszombat 
és Vidéke (Murska Sobota in okolica). Slovenske bralce pa je v tedniku Novine 
ter koledarju Kalendar Srca Jezušovoga nagovarjal pisec, urednik in izdajatelj 
Jožef Klekl. Hiter pregled lokalnih vesti v teh tiskih morda nakazuje, da se vojne 
grozote Prekmurcev vse do prevratnih dogodkov, ki so sledili v letih 1918 in 
1919, niso dotaknile. Klekl je omenjeni ediciji izdajal prav v letih vojne, ves čas 
so se objavljala pričevanja prekmurskih vojakov ter stališča Rimskokatoliške 
cerkve do antantnih in centralnih sil.

Kronan je kralj

Slovence je novembra 1916 doletela vest o cesarjevi smrti, a so se že konec leta 
veselili kronanja njegovega naslednika. 30. decembra 1916 je bil Karel I. okro-
nan kot zadnji avstrijski cesar in ogrski kralj (kot Karel IV.). Svečane manife-
stacije so se veselili tudi Prekmurci.2 O kronanju 30. decembra 1916 je Klekl 
v prvi januarski številki osrednjega tednika Novine objavil zapis z naslovom 
"Kronan je Kralj".3 Na četrti strani pod Vestmi (Glási) se omenja, da sta se kro-
nanja udeležila tudi dva Prekmurca. Državniško dolžnost sta konec leta 1916 
ob kraljevem kronanju Karla I. (Karla IV.) v Budimpešti z udeležbo izpolnila 
kot zastopnika ogrskih Slovencev v soboškem okraju župan Jožef Antauer in 

1 Več o tem npr. Tamara Griesser-Pečar, "Mirovna pobuda cesarja Karla I.: Misija Sixtus", Studia Historica 
Slovenica 15, št. 3 (2015), str. 321–336.

2 Jurij Perovšek, "Slovenci in habsburški vladar v vojnih letih 1914–1918", Studia Historica Slovenica 15, 
št. 3 (2015), str. 281–300.

3 "Kronan je kralj", Novine, 1. 1. 1917, št. 1, str. 2. 
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krčmar Jožef Turk. Ob tej priložnosti sta bila oba oblečena v narodno nošo, o 
čemer je poročal tudi časopis Slovenec.4 Dvostranski zapis o poteku kronanja 
je bil v Novinah objavljen tudi v naslednjih dveh številkah (7. januarja na drugi 
in tretji strani ter 14. januarja na prvih treh straneh).

Vsi so lačni

Lokalno prebivalstvo je vojna doletela posredno, tako kot drugod po monarhi-
ji, najprej s pomanjkanjem živeža in dobrin. Rekviriranje hrane, pridelkov, živi-
ne in marsičesa drugega je bilo pogosto. Z začetkom leta je sledil odvzem oz. 
obvezna oddaja v obeh prekmurskih županijah, Železni in Zalski. V slednji so 
januarja rekviriranje žita oz. zrnja, kot piše Klekl, morali ponoviti.5 K temu, da je 
bil kruh redkeje na mizah, so prispevali vlomi v kašče in tudi nesrečni dogodki, 
kot je na primer požar v Vučji Gomili februarja 1917, ko je zgorel mlin Janoša 
Krčmarja. Škode je bilo za 60.000 kron, zgorelo je okoli 400 kilogramov žita oz. 
pšenice, namenjene vojnemu društvu.6 Rekviriranje žita za obdobje do konca 
leta 1916 se je začasno zaključilo in januarja so Novine poročale, da se je na eno 
odraslo osebo računalo 14 kilogramov žita mesečno, prej pa 16.7 V Vratišancih 
(danes kraj Vratišanec) v sosednjem Medmurju so v začetku leta kmetje skrili 
pšenico pod oltar lokalne cerkve. Orožniki so je odkrili za 4 metre.8 Skrivanje 
pšenice in žita vseh vrst je bilo strogo sankcionirano. Februarja je bilo objavlje-
no, da bodo tisti, ki bodo skrili žito in bodo pri tem odkriti, morali v vojsko. Vse 
za vojsko nezmožne pa bodo poslali med vojne delavce.9 

Tudi sladkor je bil redka dobrina, prodajalo se ga je na karte. V začetku leta 
so v Lendavo prispeli trije vagoni.10 Očitno ne dovolj, saj je ravno v času žetve 
Prekmurce razburila vest o moki in fižolu v reki Muri. Vzrok je bil pomanjka-
nje sladkorja. Junija 1917 je neka ženska iz Gornje Bistrice v zameno za slad-
kor skušala pretihotapiti moko, fižol in jajca na štajersko stran. Odkrili so jo 
finančni inšpektorji, ob tem pa je v obupu vrgla 8 kilogramov in nekaj fižola v 
Muro. Odvedli so jo k županu, kjer so ji odvzeli še jajca. Klekl je vest o tej pri-
godi dopolnil z mislijo: "Keliko siromakov bi se s toga nahranilo, kaj je po Műri 
odplavalo!"11 Jajc, vsestransko uporabnega živila in nepogrešljivega vira belja-

4 "Ogrski Slovenci pri kronanju v Budimpešti", Slovenec, 9. 1. 1917, št. 6, str. 3.
5 "Rekviriranje v zalavskoj županiji", Novine, 21. 1. 1917, št. 3, str. 3.
6 "Zgoro je mlin", Novine, 11. 2. 1917, št. 6, str. 3.
7 "Rekviriranje", Novine, 7. 1. 1917, št. 2, str. 3.
8 Prav tam. 
9 "Ki zrnje skrijejo", Novine, 4. 2. 1917, št. 5, str. 3.
10 "Trije vagoni cukra", Novine, 7. 1. 1917, št. 2, str. 3.
11 "Mela i grah v Műri", Novine, 10. 6. 1917, št. 23, str. 3.
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kovin živalskega izvora, so se lahko v središču Prekmurja jeseni 1917 nadejali 
Sobočanci. Šlo je za splet nesrečnih okoliščin za lokalnega kupinarja in srečnih 
za prebivalce Murske Sobote. Kupinarji12 oz. preprodajalci so v Prekmurje prišli 
iz madžarskega Šoprona že v drugi polovici 19. stoletja in tu začeli trgovati s 
perutnino, jajci, žitom ... Pred prvo svetovno vojno je bilo kupinarstvo svobo-
dna trgovina, ki je tedanje oblasti niso preganjale in tudi v času vojne je poteka-
la tovrstna trgovina13, za katero pa je bilo potrebno dovoljenje. 

Kopinar iz Svete Helene (Jelene) blizu hrvaških Križevcev oz. Koprivnice 
je hotel brez ustreznih papirjev v sosednjo Avstrijo pretihotapiti 12.000 jajc, a 
ga je lokalna oblast pri tem ujela. Jajca so bila skrita na vozu pod žitom. Zasegli 
so jih in jih poslali v prodajo po znižani ceni. Klekl piše, da "so tak Sobočanci 
fal jajce dobili. Ednomi veselje, drügomi žalost".14 Jajca se je tudi sicer na veliko 
kradlo, na primer januarja 1917 v Sühem vreju (Suhi Vrh, danes v občini Mora-
vske Toplice), ko so nepridipravi oz. "tolvaji" vlomili v več domačij, na eni jim 
je uspelo ukrasti nekaj fižola in kakšno jajce …15 Če ni bilo jajc, so nastradale 
kokoši. V Črenšovcih so za kratek čas dobile novega lastnika aprila 1917. Sku-
pina odraslih in mladoletnih tatov je bila kmalu odkrita, starejši so pobegnili, 
mlajši so imeli manj sreče. Pri tovrstnih krajah je bil prvi cilj nakradeno vedno 
in čim prej spraviti oz. prodati čez Muro na štajersko stran ali v Avstrijo.16 Junija 
so na Tišini perjad odtujili lokalnemu učitelju17. Pogosto so iz golega pomanj-
kanja kradli Romi in vojaki, odrasli in otroci. Za takšne podvige sta bila Gorič-
ko in Porabje zaradi bližine Avstrije idealna. Marca sta mladoletna dečka v vasi 
Otkovci v Porabju ukradla 12 kokoši in jih v Monoštru prodala za 24 kron, a so 
ju ob tem prijeli.18 Klekl ju označi za "maloletniva paglavca", kar ni prvič, saj je 
podobne oznake v Novinah zaslediti velikokrat. Novic o t. i. tolvajiji (lopovšči-
ni, kraji) mladoletnih prestopnikov v letu 1917 ni bilo malo. Junija so "ciganje 
pa pobegnjneni 4 vojaki" v Martinju na Goričkem gospe Jožefi Fartek odtujili 
svinjsko mast, meso in oblačila v vrednosti 400 kron.19 Decembra pa so na žele-
zniški postaji v Šalovcih žandarji odkrili tri teličke, ki so jih nepridipravi želeli 
brez transportnega dovoljenja spraviti čez mejo. Po znižani ceni je potem tele-

12 "Tudi kopünar(ji) oz. krošnjarji", Koledar družbe Sv. Mohorja (1932), str. 61; dostopno: http://www.
dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-VDKRI8XP, pridobljeno: 8. 8. 2018.

13 Štefan Skledar, ''Ljudsko trgovanje na primeru kupinarjev iz Renkovec'', v: Katalog stalne razstave. 
Pokrajinski muzej (Murska Sobota, 1997), str. 263.

14 "Fal jajce v Soboti", Novine, 7. 10. 1917, št. 40, str. 3.
15 "Tolvaji", Novine, 14. 1. 1917, št. 3, str. 4.
16 "Zgrabljeni tolvaji", Novine, 22. 4. 1917, št. 16, str. 3–4.
17 "Vkradnoli so", Novine, 24. 6. 1917, št. 25, str. 4.
18 "Tolvajija", Novine, 11. 3. 1917, št. 10, str. 3.
19 "Vkradnoli so", Novine, 24. 6. 1917, št. 25, str. 4.
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tina končala na krožnikih v Monoštru.20

A tudi nad vladnimi zahtevami po oddaji mleka, smetane, masti in piščan-
cev so se Prekmurci upravičeno jezili, tudi Klekl, ki je januarja izpostavil dejstvo, 
da se v prekmurskih krajih najde malo ljudi, ki bi imeli višek živeža, saj večina 
nima dovolj niti zase.21 Zahteve iz Budimpešte so se stopnjevale do konca leta, 
novembra je bila rekvirirana tudi osnova zimske prehrane, repa, ki so jo pri-
delovalci do konca leta morali oddati na najbližji železniški postaji. Podobno 
usodo so doživeli tudi pridelovalci najbolj priljubljenega gomolja, krompirja, ki 
so ga predstavniki "Deželne Krumplne Posredovalne Kancelarije" pobirali od 
hiše do hiše …22 Maksimirane cene živil in poljščin, v jesenskih mesecih posebej 
prav krompirja, so nekajkrat objavile tudi Novine. Prvič septembra in ponovno 
čez mesec dni: 

Cena krumplnov za jesti, prebrani, najmenje tak velki, kak jajce – 1 metercent do 
30. novembra je 22 kron, cena drügih krumplnov do 30. novembra je 20 kron. 
Potem do 31. decembra se k toj ceni prida 50 filerov, do konca januarja 1 krona, 
do konca februarja 2 kroni, do konca marca 3 krone, do konca aprila 4 krone, do 
konca maja 5 kron i do konca junija 6 kron.23

Poleti 1917 so bili pobrani kotli za kuhanje žganja in tako je julija v Murski 

20 "Zarobleni teoci", Novine, 9. 12. 1917, št. 49, str. 3.
21 "Rekviriranje", Novine, 21. 1. 1917, št. 3, str. 4.
22 "Krumplni do rekvirirani", Novine, 18. 11. 1917, št. 46, str. 3.
23 "Cena krumplnov", Novine, 28. 10. 1917, št. 48, str. 3.

Junija 1917 so na Tišini nepridipravi v trgovini Hren ukradli petrolej, upokojenemu učitelju Völgyju pa 
kokoši. V obmejni vasi Martinje (danes v občini Gornji Petrovci) so Romi in štirje ubežni vojaki Jožefi 
Fartek odtujili mast, meso in oblačila v vrednosti 400 kron (Novine, 24. 6. 1917, št. 25, str. 4)
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Soboti, kot je bilo objavljeno v Novinah, ostal le en kotel, kjer sta se lahko kuhali 
slivovica in vinsko žganje – droženka oz. drožnjenica.24 Pomanjkanje svinca na 
bojiščih je imelo vpliv tudi na madžarske tiskarne in julija so morale le-te 10 % 
svojih črk – ne prvič ne zadnjič, kot sporoča Klekl, oddati državi, saj so "črke iz 
olova, šteroga za strelivo porabijo".25 

Novic polna črna kronika

Kot da vsi ti zahtevki s strani države niso bili dovolj, se je Prekmurcem torej 
dnevno dogajala črna kronika. Nič posebnega, bi porekli, saj je bilo pomanjka-
nje čutiti po celotni Avstro-Ogrski, pa vendar je iz vesti v črni kroniki zaznati 
pojav, ki je bil v Prekmurju posebej izstopajoč in ki je Kleklu kot duhovniku 
in časopisnemu izdajatelju povzročal sive lase, žrtvam lokalnih delikventov pa 
prazne shrambe, kleti, blagajne in omare … Vojna ne izbira žrtev. Tako kot vojaki 
na fronti so bili tudi civilisti velikokrat lačni in prezebli. Kdaj pa kdaj tudi željni 
in žejni opojnih substanc. Problem mladoletnih prestopnikov je postal aku-
ten v poletnih mesecih. Maja 1917 v nočnih urah so mladoletniki razgrajali v 
Gornji Bistrici, demolirali so ograje in nasploh delali kraval, pri čemer so enega 
ujeli, žandarji pa ostale po zaslišanju ujetega popisali. Bilo jih je 17 iz Srednje 
in Dolnje Bistrice. Klekl vest iz črne kronike zaključi z besedami, da "je samo 
edno pitanje, če imajo ta deca stariše, ali pa nej!"26 Mladoletnika sta junija vlo-
mila v cerkev v Martjancih. Klekl piše, da "sta dva šmrklavca vlomila šparavec 
i za odnešene peneze pila".27 Vest o kraji in pijančevanju je imela tudi vzgoj-
ni podton, saj je Klekl apeliral na starše, naj z zgledom v prihodnje preprečijo 
tovrstna dejanja: "… pokažite z zgledom, stopite v drüžbo, štera krati neredno 
vživanje opojnih pijač pa deco dajte tüdi sem spisati".28 Kraje se niso dogaja-
le le na domovih manj premožnih prebivalcev ali v lokalnih župniščih, pač pa 
tudi lokalnim predstavnikom države. V začetku leta so v Lendavi vlomili v vilo 
Ferdinanda Fussa, državnega poslanca. Odtujili so žganje in penino. Pristojni 
organi pregona so po stopinjah ugotovili, da je tat bil verjetno vojak ("Sledovi 
kažejo na vojaške bočkore.").29

Bolj kot splošno pomanjkanje in vesti iz črne kronike so Prekmurce na 
vojno vseskozi opominjale časopisne objave: vesti z bojišč, pisma vojakov ter 

24 "Kotli za žganje", Novine, 22. 7. 1917, št. 29, str. 2.
25 Prav tam.
26 "Zgrabljeni razbijačje", Novine, 13. 5. 1917, št. 19, str. 4.
27 "Vlom", Novine, 24. 6. 1917, št. 25, str. 3.
28 Prav tam.
29 "Vlomili so", Novine, 7. 1. 1917, št. 2, str. 3. 
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brzojavi s fronte in iz ujetništev domačinom. Spomladi je Klekl ves vzhičen 
objavil daljši članek o tem, da so v vseh mesecih vojne na uredništvo Novin pre-
jeli že okoli 4000 pisem vojakov: 

Štiri jezero pisem so nam dozdaj vojaki poslali. Štirijezerokrat je prijela roka 
našega slovenskoga vojaka za pero i svinčnik pa naznanila veselje in žalost, 
navdüšenje ali pobitost, prošnjo ali zahvalo vredništvi našemi, naj bi naših tak 
milih spisah, po naših v maternoj dragoj reči vrejenih spisah zvedili od Műre do 
Rabe verni Slovenci, kak se kaj godi njihovim dragim vojakom.30 

Lokalne kuriozitete

So se pa v poplavi pisem in pisanj na uredništvo Novin pojavljale in posledično 
brez preverjanja dejstev objavljale kuriozitete – nenavadne in kdaj tudi, milo reče-
no, smešne novice in novičke. Izpostavimo nekaj najbolj očitnih. Nekatere od njih 
bi danes lahko označili za ''fake news'', spet druge v stilu ''živemu človeku se vse 
zgodi''. Ali mrtvemu … Marca so Novine poročale, da so v Čentibi med pogrebom 
starejše ženice nosači bili tako vinjeni, da niso vedeli, kaj počnejo in so sebe sko-
raj prej pokopali kot pokojno.31 Pomembna se je uredništvu zdela tudi novica o 
kroni sv. Štefana, s katere je odpadel drag kamen – topaz. K sreči naj bi ga našel 
nek duhovnik …32 Kako pomembni so bili dostavljavci Kleklovih časopisov, priča 
vest o gospodu Ivanu iz Srednje Bistrice, ki je septembra 1917 padel z jablane. Ure-
dništvo ga je v želji po hitri ozdravitvi izročilo v obrambo Device Marije …33 

Konec aprila je sledila objava o ženski iz vasi Bakovci, ki da se je ponovno 
poročila potem, ko je prejela brzojav o moževi smrti. Izkazalo se je, da je mož 
živ, saj ji je pisal iz Rusije.34 Aprilsko vest o dveh možeh je Klekl s precej nela-
godja in jeze moral preklicati; zgodilo se je šele 26. avgusta, ko je bil objavljen 
demanti o tem, da je vest o ''dvojnem zakonu'' uredništvu posredovala škodo-
željna bakovska sovaščanka. Klekl je resignirano dodal, naj bralci Novinam ne 
posredujejo nepreverjenih novic oz. klevet, ampak naj jih vodi ljubezen do bli-
žnjega ter ostro zaključil, da "… vendar za volo slabe pameti i ošpičenih babjih 
jezikov, šteri se tam tüdi süčejo, kje ne bi smeli i bližnjemi nevolo napravljajo – 
glasimo vsikdar stalno pravico".35 Da so bile vesti o smrti vojakov pogosto preu-

30 "Štiri jezero pisem", Novine, 15. 4. 1917, št. 15, str. 2.
31 "Na opak so pokopali", Novine, 25. 3. 1917, št. 12, str. 3.
32 "Z krone sv. Stefana", Novine, 14. 1. 1917, št. 3, str. 4.
33 "Nesreča", Novine, 23. 9. 1917, št. 38, str. 4.
34 "Dva moža", Novine, 29. 4. 1917, št. 17, str. 4.
35 "Popravek", Novine, 26. 8. 1917, št. 34, str. 3.
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ranjene, priča posebna rubrika MRTVI SE OGLAŠAJO, v kateri je Klekl objavljal 
vesele novice o preživelih, tako, na primer, maja 1917, ko je družina Lovenjak 
s Cankove po dveh letih in pol izvedela, da je njihov Jožef zdrav in živ, da jim je 
pisal, a ni prejel njihovega odgovora ter da se nahaja v Sibiriji.36 Tudi sodišča so 
imela včasih čudna sojenja, takšno se je odvilo v Murski Soboti oktobra 1917, 
potem ko je neka ženska iz Sombotela železničarskega delavca obsodila, da ji je 
ukradel škornje. Izkazalo se je, da je priča oškodovanke lagala in da delavec ni 
storil kaznivega dejanja, sama pa je bila obsojena na pet dni zapora …37

Nedvomno koristna in nič kaj obskurna pa je bila objava o premiku urinih 
kazalcev. Morda se zdi, da se je premik ur v slovenskem prostoru prvič zgodil 
kot posledica jugoslovanske varčevalne politike šele v začetku osemdesetih let 
20. stoletja, a Prekmurci so ure premikali že v času Avstro-Ogrske. 16. septem-
bra 1917 je bila objavljena vest o premiku ur na zimski čas: "Novi čas! Pazka! 17. 
zajtra ob 3 se vüre edno vüro nazaj porinejo."38

Pisma takšna in drugačna

Če je bil Klekl vesel, da so se vojaki v pismih oglašali domačim – navsezadnje je 
to pomenilo, da so ali naj bi bili (še) živi, je njegov apel prekmurskim dekletom 
in ženam, naj raje ne pišejo vojakom, izpadel rahlo nenavadno … Treba je razu-
meti, da je bil duhovnik in skrb za nravnost med domačini (in domačinkami) je 
bila v vojnem času ena od osnovnih skrbi lokalne duhovščine ... Naključje ali ne, 
prvega aprila 1917 so mladenke v Novinah lahko 

prebrale ta poziv: Dekle vojakom ne pišite! Pritožüjejo se, ka je buntate z svojimi 
pismami. Nehajte je, naj raj mislijo na Boga kak na vas. Pa če že tak rade pišete, 
pišite v zapisnik, v šteroga spravite svoja dobra in slaba dela, ga vsako nedelo 
preberéte, slabosti si objočete, pa dobromi Jezusi obečate, ka jih več ne včinite, 
dobra dela pa si povnožite.39 

To je bil dobronamerni napotek dekletom, maja je sledil še dobronamerni 
napotek vojakom: "Vojaki, če nepodpisana pisma dobite, raztrgajte je i niednoj 
ne davajte odgovora. Zgodi se naime, ka takša dobi oster odgovor, štera vam je 
ne pisala."40 Verjetno ni težko razumeti vojakov na fronti ali v bolnišnicah, ki jih 

36 "Mrtvi se oglašajo", Novine, 6. 5. 1917, št. 18, str. 3.
37 "Kda svedoka osodijo", Novine, 28. 10. 1917, št. 48, str. 3.
38 "Novi čas! Pazka!", Novine, 16. 9. 1917, št. 37, str. 2.
39 "Dekle vojakom ne pišite!", Novine, 1. 4. 1917, št. 13, str. 3.
40 "Vojaki če nepodpisana pisma dobite'', Novine, 13. 5. 1917, št. 19, str. 3.
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je vsako pismo, četudi nepodpisano, vsaj malo razvedrilo … Ali so prekmurski 
vojaki upoštevali Kleklov nasvet, ni znano. 

Četudi so se možje vračali s fronte, vojna ni pojenjala in obvestila o naboru 
so se v letu 1917 zvrstila večkrat. Pozimi 8. in 9. januarja v Lendavi, od 10. do 12. 
v Murski Soboti, od 15. do 17. v mesecu pa v Monoštru. Vpoklicani so bili stari 
med 18 in 24 let.41 Med 7. in 9. februarjem je bil nabor za osemnajstletnike v 
Lendavi.42 Od 5. do 9. marca so bili v murskosoboškem okraju vpoklicani moški, 
rojeni v letih 1872 – 1891, v Monoštru pa v dneh od 12. do 14. marca.43 Nov 
nabor v Prekmurju je sledil še v mesecu maju za stare od 18 do 50 let.44 

Glási iz sveta

Od vseh dogodkov, ki so se izven meja domovine zgodili v letu 1917 in so o njih 
Prekmurci brali v lokalnih časopisih, po kronološkem vrstnem redu izstopajo 
štirje: 

1. NOVICE IZ RUSIJE: februarska (meščanska) in oktobrska revolucija
2.  NOVICE IZ JUŽNE AMERIKE: mehiška državljanska vojna in vstop 

Kube v vojno
3. VSTOP ZDRUŽENIH DRŽAV AMERIKE V VOJNO aprila 1917
4.  NOVICE S PALESTINSKEGA BOJIŠČA: zavzetje Gaze in status Jeruzale-

ma

Novice iz Rusije 

Ruske vesti so se objavljale tedensko: marca 1917 o veliki zaroti proti državi 
oz. puntarjih (strmoglavljenje carja Nikolaja II.)45, aprila pa o vseh posledicah, 
ki jih je ob tem čutilo rusko prebivalstvo ("Lačno ljüdstvo je v Petrogradi več 
hramb pekarij razvrglo."46) ter ožji člane carske družine ("Car i carica ne smeta 
iz petrogradškoga okraja oditi. /…/ Carov brat ne prevzeo ravnanja, car se tüdi 
ne šteo od sina odtrgati, zato je Rusija té čas ljüdovlada ..."47). Preden je prišlo 
do pokola Romanovih leta 1918, so bile novice o njihovem položaju in sta-

41 "Nábor", Novine, 14. 1. 1917, št. 3, str. 4.
42 "Nabor za 18 let stare", Novine, 4. 2. 1917, št. 5, str. 3.
43 "Nabor", Novine, 4. 3. 1917, št. 9, str. 3.
44 "Novi nabor", Novine, 15. 4. 1917, št. 15, str. 3.
45 "Rusija", Novine, 4. 3. 1917, št. 9, str. 3.
46 "Rusija", Novine, 25. 3. 1917, št. 12, str. 2.
47 "Rusija", Novine, 1. 4. 1917, št. 13, str. 3.
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nju precej nasprotujoče ali preuranjene. Med vsemi prevladuje tista o gotovi 
podelitvi azila Romanovim v Združenem kraljestvu ("Carsko drüžino spravijo 
v Anglijo."48), ki se v mesecih, ki so sledili, ni uresničila. To vest je kar v isti šte-
vilki Novin, potem, ko je bila aprilska že postavljena (8. april 1917), naknadno 
na četrti strani dodal tudi Klekl: "Rusija. Nemiri dale trpijo. Car šče na Angle-
ško pobegniti. Carinjo so obtožili, ka je ona povzročila te velike zmešnjave."49 
Kolikšen jeziček na tehtnici je bila carjeva žena, po rodu Nemka (Aleksandra 
von Hesse), ni potrebno ugibati, vsekakor pa je bila priročen izgovor, da se 
Romanovim azila ne podeli … V naslednjih številkah Novin so Prekmurci več 
prebirali o splošnih političnih razmerah v daljni Rusiji, kot so: odprava smrtne 
kazni, pogojevanja za sklenitev miru z zavezniki in Nemčijo50, napotek bralcem 
o cenzuri pisem, namenjenih ruskim ujetnikom ("Zarobljenim v Rusijo poreci i 
kratko pisite. Pisem censorje (ki pisma preglejüjejo), da jih je malo, ne zadolejo 
prešteti in tak je moro zažgati."51). V kontekstu prekmurskih vojnih ujetnikov 
izstopa vest o kadetu Vilmošu Tkalcu, ujetniku na ruski fronti in najbolj zna-
nem po razglasitvi Murske republike 29. maja 1919: "Rešo se ruskoga zajetni-
štva g. Tkalec Viljem, črenšovski vučiteo in kantor, ki je bio praporščak pri 20. 
dpp. V levo roko streljen je postalo hromi vojak i kak takšega so püstili domo."52 
Zadnja novica o stanju v Rusiji, objavljena v Novinah, ima datum 30. december. 
Klekl je objavil novico o premirju v Brest-Litovsku med centralnimi silami in 
boljševiško vlado 15. decembra.53

48 "Rusija", Novine, 8. 4. 1917, št. 14, str. 3.
49 "Rusija", prav tam, str. 4.
50 "Smrtna kazen" in ''Bolgaria'', Novine, 15. 4. 1917, št. 15, str. 4; "Posebnoga mirü" in ''Rusija'', Novine, 22. 

4. 1917, št. 16, str. 3–4; "Boljševiki gospodarijo v Rusiji" in ''Ruska mirovna ponüdba'', Novine, 9. 12. 
1917, št. 49, str. 2.

51 "Zarobljenim v Rusijo", Novine, 29. 4. 1917, št. 17, str. 4.
52 "Rešo se ruskoga zajetništva", Novine, 3. 6. 1917, št. 22, str. 4.
53 "Premirje. Počivanje orožja do 14. januarja", Novine, 30. 12. 1917, št. 52, str. 3.

Kratka vest o nemirih v Rusiji, od koder je car Nikolaj II. nameraval prebegniti v Združeno kraljestvo, 
pri čemer so soprogo Aleksandro obtoževali, da je za vso zmešnjavo okoli morebitne podelitve azila 
Romanovim kriva prav ona, saj je bila po rodu Nemka (Novine, 8. 4. 1917, št. 14, str. 3)
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Novice iz Južne Amerike

Ob vstopu Kube v vojno – kmalu po tem, ko so v vojno vstopile Združene drža-
ve Amerike, je bila ta otoška država svojevrstni eksot v globalni politiki. Dobro 
desetletje prej je Kuba tudi uradno postala neodvisna. Klekl je sredi aprila, kljub 
njeni vojni napovedi Nemčiji in Avstro-Ogrski, v Novinah objavil nekaj pozitiv-
no zvenečih stavkov: 

Prebivalcev ma nekaj više od dva milijona, ki so katoličanci. Krajina je nezmerno 
bogata. Tü se delajo fini Guba, Portoriko i Havanna cigarje. Havanna je glavno 
mesto otoka. Kadilcom do mogle en čas sline teči po dobrih cigarjih iz Kube. 
Zvün te neprilike, nam drüge nesreče ne prinesé bojna napoved Kube.54 
 
Več vesti pa je bilo objavljenih v povezavi z Mehiko, ki jo februarja 1917 

Klekl zaradi že več let trajajoče državljanske vojne označi za puntarsko55. Med-
sebojne obtožbe in kupčkanja v zvezi s prestopom med antantne ali centralne 
sile med Mehiko, Združenimi državami Amerike in Nemčijo so luč sveta ogle-
dale marca. Nemčija je Mehiki ponujala finančna sredstva in pomoč, če bi se 
jim pridružila v boju proti Američanom.56 Ti pa so v vojno vstopili 6. aprila, o 
čemer so Novine poročale v dneh, ki so sledili. Med drugim je bilo Kleklovo 
resignirano stališče, da znajo Združene države Amerike škoditi domovini, torej 
Avstro-Ogrski57 in da je vse na svetu spremenljivo, saj gre sicer za državo, ki si je 
vedno prizadevala za mir …58

Vstop Združenih držav Amerike v vojno 

O njenem vstopu oz. pripravah na vojno je bila 8. aprila 1917 objavljena 
enovrstična vest, "da se Amerika naglo oborožüje in se pripravlja na bojno z 
Nemčijo"59, in da se tudi v Mehiki odvijajo priprave na spopad s sosedo.60 Teden 
dni kasneje je bila vest o vstopu Združenih držav Amerike v vojno preciznejša 
in z uvodno navedbo, da je ameriška vojna napoved Nemčiji posledica potopi-
tve Luzitanije pred dvema letoma in da je napoved pravzaprav nepotrebna, saj 

54 "Bojna napoved Kube", Novine, 22. 4. 1917, št. 16, str. 3.
55 "Meksiko", Novine, 25. 2. 1917, št. 8, str. 3.
56 "Meksika", Novine, 18. 3. 1917, št. 11, str. 2.
57 "Amerika", Novine, 8. 4. 1917, št. 14, str. 4; "Amerika", Novine, 15. 4. 1917, št. 15, str. 3.
58 "Pa Amerika", Novine, 29. 4. 1917, št. 17, str. 3–4.
59 "Amerika", Novine, 8. 4. 1917, št. 14, str. 4.
60 "Meksika", prav tam, str. 3.
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je bila realizirana že s tem, ko so Nemci ladjo potopili: 

Amerika. Zavolotoga, ka so Nemci potopili amerikanske ladje, z šterimi so se tüdi 
Amerikanci vtopili, Wilson predsednik je izjavo državnim zborom, ka ne trebe 
Nemčiji boja napovedati, bojno stanje je Nemčija s tem samo že napovedala, zato 
do se pripravljali na obrambo proti njej. Mornarico (vojsko na ladjah) dopunijo, 
ka de punoštevilna vojsko na sühom pa podignejo na pol milijona ljüdi, entento 
(sovražnike naše) do pa podpirali s penezi i strlivom.61 

V zaključku Klekl modro dodaja, da vojna napoved še ni bila napovedana 
Avstro-Ogrski, a da se tudi to zna kmalu zgoditi in da ameriška udeležba v vojni 
ne pomeni veliko, bodo pa Združene države Amerike najverjetneje škodovale 
Avstro-Ogrski, ko se bo sklepal mir: "Z našov monarhijov je zveza še ne pritr-
gana, bo pa bržčas tüdi. Boj Amerike malo pomeni, nego pri sklenjavaniji mirü 
de nam škodila, zato ka de proti nam."62 V obeh predvidenjih se Klekl ni dosti 
zmotil: vojna napoved Avstro-Ogrski je sledila čez osem mesecev in tudi na 
mirovnih pogajanjih ni šlo vse po načrtih poraženk (Versajska mirovna pogod-
ba), še manj pa po načrtih Slovencev (zahteve Italije), če za trenutek odmislimo 
Wilsonovih 14 točk (Pariška mirovna konferenca). Še najslabše so jo potem res 
odnesli Madžari, če se postavimo v Kleklovo kožo in leto 1917, ko se je morda 
res (še) zdelo, da dualistična monarhija nikoli ne bo razpadla, a sta sledila njen 
bridki konec ter Trianonska pogodba. 

Morda ni zaman podatek, da so Kleklove Novine za ceno 12 kron letno lahko 
prebirali tudi prekmurski izseljenci v Združenih državah Amerike in da njegovo 
stališče do čezatlantske domovine rojakov tudi zaradi tega ni bilo indiferentno. 
V komentarju o Ameriki je tako na plano prišla Kleklova pacifistična drža: "Pa 
Amerika je tüdi proti miri. /…/ Kak spremenljivo je vse na sveti! Država, štera se je 
z cele moči potegüvala za mir, se zdaj najbolje pripravlja na boj."63 Teden dni prej 
je Klekl skrbi okoli prekmurskih rojakov in tudi Nemcev izrazil takole: 

Naše ljüdi v Ameriki ne zaprejo, slobodno se prosto gibljejo, ali brez dovoljenja 
ne smejo odpotüvati, do vsi prešteti in v zapisnike spisani … /…/ Če bi pa šteri kaj 
poskuso proti državnomi miri, bo zaprt in spravljen v kraj, šteroga predsednik 
(Woodrow Wilson, op. a.) določi. 65 Nemcov so že zaprli.64 

Glede na kaotično stanje v drugih državah udeleženkah vojne je bil vsak-

61 "Amerika", Novine, 15. 4. 1917, št. 15, str. 3.
62 Prav tam.
63 "Pa Amerika", Novine, 29. 4. 1917, št. 17, str. 3–4.
64 "Amerika", Novine, 22. 4. 1917, št. 16, str. 3.
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dan ameriških Prekmurcev vendarle znosen … Takšna in podobne novice so 
bile objavljene z namenom: sorodnikom v deželi ob Muri sporočiti, da so njiho-
vi najdražji onkraj luže živi in zdravi, za razliko od fantov in mož, ki so se s front 
vračali poškodovani ali pa se sploh vrnili niso … 

Novice s palestinskega bojišča

Še preden je lord Arthur Balfour spisal pismo oz. deklaracijo (2. november 
1917) s podporo ustanovitvi judovskega naroda v Palestini, so vesti iz t. i. Svete 
dežele prišle tudi do Prekmurcev. Morda ne zanemarljiva je kratka in z vidika 

Vest o izseljencih v Združenih državah Amerike. Ti so se lahko prosto gibali, vendar najmanj 15 kilo-
metrov od tovarn za izdelavo streliva. Odpotovali so lahko le s posebnim dovoljenjem. O njih so vodili 
evidenco. Protidržavno delovanje se je sankcioniralo z zaporom po odredbi predsednika Woodrowa 
Wilsona. Tako so do aprila 1917 že priprli 65 nemških priseljencev in zasegli 100 nemških plovil. V vesti 
je omenjena tudi proameriška pomoč Paname, več južnih in severnoameriških držav, ki so bile v (bojni) 
pripravljenosti proti Avstro-Ogrski in Nemčiji (Novine, 22. 4. 1917, št. 16, str. 3)
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odnosa do Judov tudi neslana šala, ki je bila v Novinah na zadnji strani objavlje-
na 23. septembra 1917: "Kda je židov človek? Dokeč ga ozdaleč vidiš." (Kdaj je 
Jud človek? Dokler ga vidiš od daleč.)65 Kleklova stališča do prekmurskih Judov 
so postala v luči prevratnih dogodkov v letu 1918 in kasneje bolj robustna, z 
današnjega gledišča torej antisemitska, vendar je v času prve svetovne vojne v 
objavah o dogodkih na svetovnih bojiščih vzdrževal izrazito poročevalski slog, 
kot na primer maja z vestjo o Sveti zemlji oz. Palestini in bojih Angležev ter 
Turkov.66 

Precej jezno se je brala tudi novica o bombah na ''olivskom bregi'' oz. Olj-
ski gori, vzpetini vzhodno od Jeruzalema, kamor so angleška letala odvrgla več 
deset bomb. Klekl je bil zgrožen: "… bombe vrgli na té z Kristušovimi stopájami i 
molitvami posvečeni breg. To so tüdi samo angležje mogoči včiniti."67 Dve krat-
ki vesti o dogajanju na območju Palestine sta sledili novembra in decembra, in 
sicer o angleškem zavzetju Gaze ter prodiranju Angležev proti Jeruzalemu ter 
prošnji Judov, naslovljeni na papeža Benedikta XV., da bi posredoval pri skleni-
tvi miru s Turki ter da se naj okoli 30 kilometrov zemlje okoli Jeruzalema razgla-
si za nevtralno in apolitično pokrajino …68

V letu, ki je sledilo, se vsebine v Kleklovih Novinah niso kaj dosti razlikovale 
od teh v letu 1917. Na vidiku so bili prvi obrisi mirovnih teženj in spoznanje, da 
se je svet za vedno spremenil.

65 "Kda je židov človek?", Novine, 23. 9. 1917, št. 38, str. 4.
66 "Mesopotamsko bojišče", Novine, 6. 5. 1917, št. 18, str. 2.
67 "Bombe na olivskom bregi", Novine, 15. 7. 1917, št. 28, str. 2.
68 "Palestinsko bojišče", Novine, 18. 11. 1917, št. 46, str. 2; "Prošnja židovov do Rimskoga Papa", Novine, 2. 

12. 1917, št. 48, str. 3.

Neslana šala na račun Judov: Kdaj je Jud človek? Dokler ga vidiš od daleč. Klekl jo je objavil septembra 
1917, verjetno kot reakcijo na dogodke v Palestini (Novine, 23. 9. 1917, št. 38, str. 4)



825

S
H
S 

tudia
istorica
lovenica

Darja Kerec

PREKMURJE IN THE YEAR 1917

SUMMARY

In 1917 the central catholic newspaper Novine, which was edited and publis-
hed by priest Jožef Klekl, faithfully and in accordance with the means of pas-
sing on information from abroad and at home (Hungarian part of the monar-
chy) transmitted to the inhabitants of or rather readers in Prekmurje the news 
from the frontline and government cabinets. The view that the publisher of 
Novine was addressing the readers in an entirely locally and religiously limited 
way, is incorrect. Even the metaphor the Great War, which starts to emerge in 
Anglo-Saxon journalism more frequently in the years following the war, sugge-
sts the temporal and global dimensions of the First World War, a fact Klekl was 
very well aware of. It is not surprising, then, that after two years of war, he, as 
both a writer and editor, is wondering about the purpose of the ever-increa-
sing number of war declarations and delusions which follow them. In a consi-
stent manner and with quite a lot of criticism he reacts to or just summarises 
events in Russia (February and October revolutions), South America (Mexican 
civil war, entry of Cuba into the war), United states of America (entry into the 
war) and the Palestinian front (the status of Gaza and Jerusalem). His criticism 
can also be seen, especially when viewed with a century of distance, as very 
emotional, but when publishing about local events he always maintains a dis-
tance, criticises gossip and false news, publishes rebuttals and maintains a link 
between readers at home (Prekmurje) and their compatriots at the frontlines 
(Letters of soldiers). He followed the established political correctness (thinking 
of the possible censorship by the Hungarian authorities), as he lived and wor-
ked at a time when the position of Austria-Hungary was uncertain; he criticised 
the Entente powers and hoped for victory for his homeland and Germany. The 
Novine weekly was published on only four pages in 1917. Most of the content 
was informative in nature: news from the world and local news, a large part 
of which was comprised by the crime section. Despite the financial troubles 
which were a constant in war times, he as an individual succeeded (writer, edi-
tor, publisher) in bringing the people in Prekmurje the most important news of 
that year in their native (Slovenian) language.
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Začel bom z zgodbo, sicer dobro znano v češki historiografiji, napeto in vredno 
resnega vohunskega romana, ki pa je obenem zelo povedna in ilustrativna, saj 
odstre mnoge značilnosti češke politike med prvo svetovno vojno in pomaga 
pri razumevanju dogajanja med letoma 1917 in 1918. 

Oktobra leta 1915 je izbruhnila afera gumb/gumbkova afera (knoflíková 
aféra v češčini). Ta besedna zveza je bila za časa prve češkoslovaške republike 
pojem, ki se je neprestano pojavljal v medijih, saj je bila afera neposredno pove-
zana z najvišjo češko politično elito in samim prezidentom Tomášem Garrigu-
eom Masarykom (TGM).1 Takrat, oktobra 1915, je Masaryk že skoraj eno leto 
bival v tujini. Skupaj s še nekaj vidnejšimi češkimi politiki je konec leta 1914 
zapustil ozemlje habsburške monarhije, saj je uvidel, da bo lahko iz tujine naj-
bolje pripomogel k uresničitvi čeških narodno-političnih ciljev.2 Ti so kmalu 
postali jasni, sam jih je nekajkrat zapisal v svojih memorandumih v letih 1914 in 
1915 – prepričati antantne velesile o nujnosti razbitja Avstro-Ogrske.3 Dobršen 
del češke politične elite je ostal doma in oblikoval tajno organizacijo – maffie 
(mafijo), ki je bila v tesnem stiku z Masarykovim krogom v tujini (ime so povzeli 
po znameniti sicilijanski tajni organizaciji, ki so jo nekateri občudovali). Njeno 
vodstvo so spočetka tvorili Edvard Beneš, Alois Rašín, Přemysl Šámal, Karel 
Kramář – kasnejši najvidnejši politiki prve republike. Beneš je postal dolgole-
tni zunanji minister in eden najuglednejših evropskih diplomatov tega obdo-
bja, leta 1935 je kot Masarykov izbranec zasedel položaj predsednik republike; 
Rašín je postal finančni minister in bil glavni arhitekt valutne reforme leta 1919 
ter velja za tvorca češkoslovaške krone; Kramář je zasedel mesto prvega pre-
miera nove češkoslovaške republike. Sodelavci mafije so se v glavnem ukvarjali 
z obveščevalno in politično dejavnostjo, njihovi kurirji so redno potovali na 
relaciji Ženeva–Praga. 

Masaryk je najprej predvideval, da bi morala mafija ves čas vojne tvoriti 
jedro češke politike, politična emigracija v tujini pa bi služila le kot njena pod-
porna dejavnost, toda obrnilo se je drugače. Že kmalu je k Masaryku v Ženevo 
prisopihal Beneš, ki je s ponarejenim potnim listom naglo prečkal švicarsko 
mejo. Češka kolega Eduard Kubů in Jiří Šouša pišeta v nedavno izšli knjigo T. 

1 Jan Galandauer, "Knoflík ze šatů paní Linhartové. Špionážní nehoda prvního odboje", Dějiny a souča-
snost 5, št. 9, (2008), str. 30–32 (dalje: Galandauer, "Knoflík ze šatů paní Linhartové").

2 Eduard Kubů in Jiří Šouša, T. G. Masaryk a jeho c.k. protivníci: Československá zahraniční akce žene-
vského období v zápase s rakousko-uherskou diplomacií, zpravodajskými službami a propagandou 
(1915–1916) (Praha, 2015), str. 41–54 (dalje: Kubů, Šouša, T. G. Masaryk a jeho c.k. protivníci).

3 Že oktobra 1914 je s pomočjo "prijatelja Slovanov" Setona-Watsona britanski vladi posredoval 
memorandum z zamislijo češko-slovaške države, pol leta kasneje ga je nadgradil v celovit program 
Independent Bohemia. Oktobra 1915 je nato Masaryk v Londonu nastopil z odmevnim predavanjem 
"The Problem of Small Nations in the European Crisis" (Tomáš Garrigue Masaryk, Das Problem der 
kleinen Völker in der Europäischen Krisis (Praha, 1922); Věra Olivová, Dějiny první republiky (Praha, 
2000), str. 16–17) (dalje: Olivová, Dějiny první republiky).
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G. Masaryk in njegovi c. k. nasprotniki: Češkoslovaška aktivnost v tujini v žene-
vskem obdobju v spopadu z avstro-ogrsko diplomacijo, obveščevalnimi služ-
bami in propagando 1915–1916 (T. G. Masaryk a jeho c.k. protivníci: Česko-
slovenská zahraniční akce ženevského období v zápase s rakousko-uherskou 
diplomacií, zpravodajskými službami a propagandou 1915–1916),4 da ga je 

4 Kubů, Šouša, T. G. Masaryk a jeho c.k. protivníci.

Nemška izdaja Masa-
rykovega slovitega 
londonskega preda-
vanja The Problem of 
Small Nations in the 
European Crisis iz 
oktobra 1915
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Masaryk debelo pogledal in še isti večer poslal nazaj, a Beneš nekako ni želel, 
saj bi doma postal kriminalec. Tedaj je TGM sprejel eno važnejših odločitev: 
"Dobro, ostanete," mu je dejal. "Jaz grem v London, vi pa v Pariz." A pred tem 
sta še nekaj časa delovala v Ženevi, kjer je Beneš prevzel komunikacijo s Prago.5

Septembra 1915 je tako poslal domov novo kurirko – gospo Aloisio Lin-
hartovo. Zaupal ji je trinajst poročil, ki se jih je morala iz varnostnih razlogov 
naučiti na pamet. A ker gospa v Pragi ni bila znana, so ji morali nalogodajal-
ci priskrbeti nekakšen identifikacijski dokaz, da bi ji naslovniki doma verjeli. 
Dokaz – drobno šifrirano sporočilo na majhnem koščku papirja, so ji všili v 
enega od gumbov na njeni obleki. Gospa Linhartova je gladko prispela v mesto 
ob Vltavi, tam srečala svojega zaupnika in mu predala gumbek ter sporočila. 
Svojo nalogo je uspešno opravila, kar pa ni mogoče reči za njenega zaupnika. 
Ta je nekoliko svojeglavo in naivno v socialdemokratskem uredništvu časnika 
Právo lidu razglašal, da prinaša tajno sporočilo iz Švice. Zaradi številnih varno-
stnih in obveščevalnih spodrsljajev mu nihče ni verjel, še več, socialdemokrati 
so menili, da gre za navadno avstrijsko policijsko provokacijo in so zaupnika 
prijavili. Sledila je bliskovita reakcija. Dunajski policisti so šifrirano sporočilce 
z gumbka hitro razvozlali in pričeli z aretacijami in zasliševanji.6 Za zapahi sta 
se med drugim znašli tudi Masarykova hči Alice in Beneševa soproga Hana.7 
Celotne mreže češke mafije jim sicer ni uspelo razkriti, ji pa je bila nedvomno 
povzročena velika škoda.

Iz afere je gotovo mogoče razbrati marsikaj, med drugim tudi sporočilo 
o organiziranosti, vplivu in nasploh dometu češkega političnega gibanja med 
prvo svetovno vojno: To je – podobno kot južnoslovansko – delovalo tako v 
emigraciji kot doma, s tem da je bil izrazit center z jasnim protidržavnim ciljem 
v tujini. Češka politika doma je bila nezaupljiva, ves čas vojne je vztrajala v "pre-
vidni lojalnosti".8 Mafija je bila povrhu vsega v aferi gumbek poškodovana, v 
tujini pa je medtem delovalo močno zastopstvo, ki sta ga obvladovala TGM in 
Edvard Beneš, ob njiju pa še Milan Rastislav Štefánik, Slovak, astronom in fran-
coski general.9

V naslednjih letih je tuje zastopstvo razvilo vsestransko delovanje in orga-
niziralo delo Češkoslovaškega narodnega sveta (Československá národní rada), 
ki sta ga podrobno popisala že sama Masaryk in Beneš, ob njiju pa še množica 

5 Prav tam, str. 86.
6 Galandauer, "Knoflík ze šatů paní Linhartové", str. 31–32.
7 Kubů, Šouša, T. G. Masaryk a jeho c.k. protivníci, str. 89–90.
8 Prav tam, str. 41. 
9 Kubů in Šouša pišeta, da je Štefánik bil eden izmed tistih, ki so postavljali temelje diplomatski dejav-

nosti bodoče Češkoslovaške. Znal si je zagotoviti dostop do ustreznih krogov ljudi in manipulirati 
z njimi, zlasti z ženskami (govorilo se je celo o "podkrilni diplomaciji" (spodničkova diplomacia)) 
(Kubů, Šouša, T. G. Masaryk a jeho c.k. protivníci, str. 74).



831

S
H
S 

tudia
istorica
lovenica

drugih avtorjev.10 V ospredju vse literature in tudi vseh sodobnih historiograf-
skih pregledov, ki govorijo o nastanku prve republike, je sploh le narodni svet 
iz tujine, ki ga vsi štejejo za ključnega političnega igralca.11 

Teža tujega odbora je seveda imela svoje posledice, ki so se izrazile leta 1918 
– v priznanju države. Tista leta – 1917, 1918, 1919 itd. so resnično bila revolu-
cijska in prevratna. Poleg dogajanja v Rusiji, vojn, vstaj in revolucij, prekrajanja 
evropskega političnega zemljevida in velikih migracijskih tokov12 … lahko mar-
sikje v Evropi in svetu zasledimo še številne na videz majhne pojave in dogod-

10 V poplavi literature o nastanku Češkoslovaške – pri čemer je mnogo del žurnalističnega karakterja, še 
več pa je junaških hagiografij – osrednje mesto še vedno zavzemata spominska zapisa dveh glavnih 
protagonistov (Masarykov je bil tudi preveden v slovenščino): Tomáš Garrigue Masaryk, Svetovna 
revolucija. Za vojne in v vojni 1914–1918 (Ljubljana, 1936), o ženevskem konspirativnem delovanju 
zlasti str. 55–57; Edvard Beneš, Světová válka a naše revoluce: vzpomínky a úvahy z bojů za svobodu 
národa (Praha, 1927–1934). 

11 Gl. Olivová, Dějiny první republiky.
12 Za novejše interpretacije značaja prelomnih dogodkov po oktobrski revoluciji prim.: Misliti o revoluci-

ji: 100 let pozneje / Thinking About the Revolution : 100 Years After. Povzetki / Abstracts, ur. Mojca Šorn 
(Ljubljana, 2017). Gl. zlasti besedili A. Semyonova in A. Schulza, str. 7–16.

Naslovnica Masary-
kovega dela Svetovna 
revolucija, ki je v 
slovenskem prevodu 
Ferda Kozaka izšlo 
leta 1936
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ke, ki so bili popoln novum, pred časom skoraj nepredstavljivi. Leta 1918 so 
tako številne tuje vlade (Francije, Velike Britanije in Združenih držav Amerike) 
priznale neodvisnost države, ki še ni obstajala. Pojav, ki ga dotlej še ni bilo.13 
Morda se komu, ki ne gleda z očmi zgodovinarja anahronistično za nazaj, to ne 
zdi nič posebnega, saj je ne nazadnje habsburška monarhija nedolgo zatem res 
razpadla. Toda če pogledamo na ta pojav malo bolj analitično in ga skušamo 
razumeti v kontekstu slovenskega in jugoslovanskega dogajanja, vidimo, da je 
priznanje Češkoslovaške takrat res bilo izjemno in enkratno. 

Razpadanje habsburške monarhije in nastajanje njenih nasledstvenih držav 
je torej nedvomno bil velik proces, ki pa se je v številnih detajlih od primera do 
primera zelo razlikoval. Spodnji primerjalni oris dogajanja bo v nadaljevanju 
skušal opozoriti na podobnosti in zlasti na razlike pri oblikovanju dveh nasled-
stvenih držav – prve Češkoslovaške republike in Kraljevine Srbov, Hrvatov in 
Slovencev s perspektive dveh nacionalno-političnih strategij – češke in sloven-
ske14 ter ugotoviti, kakšna je danes njuna dediščina, ko nobene ni več na evrop-
skem političnem zemljevidu. 

* * *
 

Na predvečer velike vojne so bili Slovenci in Čehi cislajtansko Volksstamme 
(po decembrski ustavi iz leta 1867), ki je živelo v dualistično urejeni habsbur-
ški monarhiji. Oboji so imeli svoje poslance v dunajskem državnem zboru, oboji 
so oblikovali svoje (medsebojno sicer precej različne oz. temelječe na drugačnih 
državno-pravnih izhodiščih) avtonomistične politične in nacionalne progra-
me in ostajali neomajno zvesti cesarju in monarhiji. Obdobja zavezništev so se 
menjavala z obdobji razhajanja, pogosto so poslanci drug proti drugemu ostro in 
odločno polemizirali. V Avstriji je bila denimo širše opažena debata med takrat 
že znanim češkim filozofom TGM in Janezom E. Krekom o vprašanju svobode 
znanstvenega dela na univerzi (Masaryk je od vlade zahteval garancije za svobo-
do dela na univerzi, saj naj bi katoliki grozili z osvojitvijo).15 Vojna, ki je nastopila 
leta 1914, je vse odločila. Odprla je okno priložnostim in mnoge so se udejanjile.

13 Antonín Klimek in Eduard Kubů, Československá zahraniční politika 1918–1938. Kapitoly z dějin 
mezinárodních vztahů (Praha, 1995), str. 17.

14 Prepričljivo in minuciozno primerjalno analizo slovenske in slovaške politike v tem času je spisal 
Tone Kregar, Med Tatrami in Triglavom. Primerjave narodnega razvoja Slovencev in Slovakov in 
njihovi kulturno-politični stiki 1848–1938 (Celje, 2007) (dalje: Kregar, Med Tatrami in Triglavom), 
Borut Klabjan pa je pripravil temeljit pregled čeških in slovaških stikov s Trstom in Primorsko (Borut 
Klabjan, Češkoslovaška na Jadranu. Čehi in Slovaki ter njihove povezave s Trstom in Primorsko od 
začetka 20. stoletja do druge svetovne vojne (Koper, 2007)).

15 Stenographische Protokolle des Abgeordnetenhauses des Reichsrates, 35. Sitzung der XVIII. Session, 22. 
11. 1907, str. 2690.
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Slovensko politiko tega obdobja je v zadnjem času analiziralo več avtor-
jev in je ne bom podrobneje obravnaval,16 le v grobem orisu. Po izbruhu vojne 
leta 1914 parlament več kot tri leta ni zasedal. Slovenski politični angažma, ki 
ga je v glavnem oblikovala Vseslovenska ljudska stranka in je bil usmerjen v 
preoblikovanje monarhije, je tedaj pričakovano zastal. V prvem letu vojne je 
malokdo vedel,17 kako ravnati. Anton Korošec je leta pozneje izjavil, da sta s 
Krekom "tavala, da nista vedela."18 Ob nedelujočem parlamentu je določeno 
aktivnost ohranjal Hrvaško-slovenski klub, a se je bolj poredko sestajal.19 Od 
druge polovice leta 1916 naprej pa sta VLS in Hrvaško-slovenski klub (njena 
podaljšana dunajska roka) začela intenzivneje "umeščati"20 slovensko politiko 
v tedanji turbulentni čas, kar je "programsko končno prišlo do izraza na prvem 
zasedanju ponovno odprtega državnega zbora 30. maja 1917." 

Osrednja razlika s češko politiko je torej bila v tem, da je bil center sloven-
ske politike doma, v monarhiji – to je bil (kasneje) Jugoslovanski klub, ki je 
tudi postal partner mafije (zlasti Gregor Žerjav kot njegov tajnik). V napetih 
in nevarnih časih sta slovensko in češko(slovaško) politiko vodila dva povsem 
neprimerljiva organa – na eni strani parlamentarni klub, na drugi pa zastop-
stvo v tujini z domačo tajno organizacijo.21 Češki parlamentarni klub je bil le 
del češke politične reprezentance, a nikakor ne njen odločilni del. Posledično 
je seveda bila drugačna tudi državnopolitična izgradnja obeh držav, kar se je 
odrazilo v ocenah in dojemanju dogajanja leta 1917.

* * *

Na Slovenskem o času sredi leta 1917 prevladujejo ocene, ki ga označujejo za 
prelomnega ali vsaj pomembnega. Takrat, maja 1917, ko se je prvič po izbruhu 
vojne spet sešel parlament, so slovanski poslanci podali svoje znamenite dekla-

16 Walter Lukan, Iz "črnožolte kletke narodov" v "zlato svobodo"? Habsburška monarhija in Slovenci 
v prvi svetovni vojni (Ljubljana, 2014) (dalje: Lukan, Iz "črnožolte kletke narodov" v "zlato svobo-
do"?); Andrej Rahten, Od Majniške deklaracije do habsburške detronizacije. Slovenska politika v času 
zadnjega habsburškega vladarja Karla (Celje, 2016) (Rahten, Od Majniške deklaracije do habsbur-
ške detronizacije); Vlasta Stavbar, Majniška deklaracija in deklaracijsko gibanje. Slovenska politika v 
Habsburški monarhiji od volilne reforme do nove države 1906—1918 (Maribor, 2017).

17 Eden redkih, ki je bil prepričan v zmago in nadaljnji obstoj monarhije, je bil Ivan Šusteršič (Lukan, Iz 
"črnožolte kletke narodov" v "zlato svobodo"?, str. 37).

18 Prav tam.
19 Janko Pleterski, Prva odločitev Slovencev za Jugoslavijo. Politika na domačih tleh med vojno 1914–

1918 (Ljubljana, 1971), str. 84, kjer so v opombah deloma objavljeni zapiski o sejah kluba izpod pere-
sa hrvaškega poslanca Vjekoslava Spinčića. 

20 O tem gl. Lukan, Iz "črnožolte kletke narodov" v "zlato svobodo"?, str. 55–69. 
21 Milada Paulová, Tajný výbor (Maffie) a spolupráce s Jihoslovany v letech 1916–1918 (Praha, 1968). Gl. 

oceno Janka Pleterskega, objavljeno v Zgodovinskem časopisu 25, št. 1–2 (1971), str. 160–163.
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racije. Južnoslovanski so se dan prej združili v Jugoslovanskem klubu in spre-
jeli majniško deklaracijo, češki, združeni v Český svaz, so sprejeli svojo, poljski 
poslanci svojo in ukrajinski poslanci spet svojo.22 Vse so naletele na oster odpor 
vlade in nemštva. Parlamentarna seja je bila živahna, ministrski predsednik 
Clam se je do tik pred zdajci trudil preprečiti branje izjav.23

Majniška deklaracija je bila po svoji vsebini "revolucionarno dejanje", anti-
dualistično dejanje, in sčasoma je pridobila zares rušilno moč.24 Kmalu je bila 
razglašena za minimalni program in ob spremljavi obširnega deklaracijskega 
gibanja vse bolj jasno ožila možne rešitve jugoslovanskega vprašanja v habs-
burški monarhiji. Danes je sicer zgodovinarji ne glorificirajo, tudi emocionalno 
navdahnjenih ocen skorajda ne moremo prebrati, a še zmerom je upravičeno 
v fokusu zanimanja. Njena geneza je, kot piše Andrej Rahten, že dolgo "zaradi 
različnih, pogosto kontradiktornih pričevanj, poglavje zase", glede ocen pa pre-
vladuje mnenje, da je pri slovesu južnih Slovanov od monarhije šlo "za daljši 
in zaradi vojnih razmer hkrati zelo intenziven proces, ki ga ni možno omejiti 
zgolj na eno izjavo."25 A to seveda nikakor ne zmanjšuje njenega pomena, sploh 
upoštevaje dejstvo, da je deklaracija zares postala pravi in močan politični pro-
gram, pri tem pa, kakor poudarja Walter Lukan, "od cesarja in njegovih vlad 
Slovencem, njihovim državnozborskim zastopstvom, Jugoslovanskemu klubu 
ali kakemu vodilnemu slovenskemu politiku do konca monarhije nikoli ni bila 
obljubljena ali celo ponujena katerakoli cislajtanska etapna rešitev majniške 
deklaracije, kaj šele več."26 

Tako je torej slovensko gledišče o letu 1917. Na Češkem česa podobnega ni 
najti, leto 1917 je zanje prelomno zaradi dogajanja v Rusiji, zaradi ZDA, zaradi 
nevarnosti separatnega miru brez zmagovalcev.27 Njihova majniška deklaracija 
je dolgo veljala celo za pozabljeno in spregledano.28

Po vsebini se sicer bistveno ne razlikuje od deklaracije Jugoslovanskega 
kluba. Ravno tako je bila odkrito protidualistična in ravno tako je računala s 
habsburško-lotarinško dinastijo. Njeno besedilo je prebral vodja parlamentar-

22 Ukrajinska politika iz Galicije je bila zaradi izkušnje z rusko okupacijo in zaradi poljskih ambicij izra-
zito proavstrijsko usmerjena vse do leta 1918. V enem od pregledov ukrajinske zgodovine piše, da 
so ukrajinski politiki skupaj s slovenskimi politiki najbolj vneto "branili stari Palackyjev princip: Če 
Avstrije ne bi bilo, bi si jo morali izmisliti" (Olexandr Bojko, Vladimír Goněc, Nejnovější dějiny Ukrajiny 
(Brno, 1997), str. 25).

23 Janez Cvirn, Dunajski državni zbor in Slovenci (1848–1918) (Celje, 2015), str. 228–229 (dalje: Cvirn, 
Dunajski državni zbor in Slovenci).

24 Lukan, Iz "črnožolte kletke narodov" v "zlato svobodo"?, str. 72.
25 Rahten, Od Majniške deklaracije do habsburške detronizacije, str. 56 in 284.
26 Lukan, Iz "črnožolte kletke narodov" v "zlato svobodo"?, str. 81.
27 Olivová, Dějiny první republiky, str. 23–35. 
28 Jan Galandauer, "Prohlášení Českého svazu z 30. května 1917 – zapomenutá programová revolu-

ce", Český časopis historický 91, št. 4 (1993), str. 582–593.
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nega kluba František Staněk. Po začetnem nagovoru v češčini je v imenu "pred-
stavnikov češkega ljudstva iz vseh treh dežel krone Sv. Vaclava" dejal: 

Die Delegation des böhmischen Volkes ist von der tiefen Überzeugung durch-
drungen, daß die gegenwärtige dualistische Form zum offenbaren Nachteil der 
Gesamtinteressen herrschende und unterdrückte Völker geschaffen hat und daß 
behufs Beseitigung jedwedes nationalen Vorrechtes und Sicherung einer allseiti-
gen Entwicklung eines jeden Volkes im Interesse des ganzen Reiches sowie der 
Dynastie die Umgestaltung der Habsburg-Lothringenschen Monarchie in einen 
Bundesstaat von freien und gleichberechtigten nationalen Staaten unbedingt 
notwendig geworden ist.
Indem wir uns daher in diesem geschichtlichen Momente auf das natürliche 

Besedili deklaracij 
Češke zveze in Jugosl-
ovanskega kluba 
( S t e n o g r a p h i s c h e 
Protokolle des 
Abgeordnetenhauses 
des Reichsrates, 1. 
Sitzung der XXII. 
Session, 30. 5. 1917, 
str. 34)
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Recht der Völker auf Selbstbestimmung und freie Entwicklung stützen, ein Recht, 
dass zu alldem noch bei uns bekräftigt ist durch unverzichtbare historische, durch 
Staatsakte voll anerkannte Rechte, werden wir an der Spitze unseres Volkes die 
Verbindung aller Stämme des tschechoslawischen Volkes zu einem demok-
ratischen Staate anstreben, wobei nicht außer acht gelassen werden kann jener 
tschechoslawische29 Stamm, welcher zusammenhängend an den historischen 
Grenzen unseres böhmischen Vaterlandes lebt.30

Toda, kot rečeno, posebnega mesta v nastajanju češkoslovaške države s 
češke perspektive deklaracija nima. Ne nazadnje ob njenem sprejemanju tudi 
ni bilo enotnega mnenja znotraj češke politike v monarhiji. Za časa prve repu-
blike je bila odmevnejša in bolj znana afera gumbek!

Lahko pa po drugi strani deklaracijo najdemo v delih slovaške 
historiografije,31 kar nikakor ni presenetljivo. Deklaracija je namreč bila eden 
najpomembnejših in najvidnejših rezultatov sicer skromnega domačega sode-
lovanja češke in slovaške politike. Po zaslugi slovaških politikov Vavra Šrobára, 
Antona Štefánka in Františka Votruba je vsebovala tudi slovaško vprašanje.32 
Besede iz drugega odstavka deklaracije so več kot jasne – v novo državo naj se 
poveže tudi narodna veja, ki leži na meji češke domovine.

* * *

Četudi je bil položaj in značaj obeh nacionalno-političnih gibanj – slovenske-
ga in češkega – docela drugačen, pa ni mogoče spregledati njunega medseboj-
nega vplivanja. Zlasti Čehi so vplivali na slovenske odločitve; precej očitno že 
poleti 1917. 25. julija sta se Anton Korošec in Janez E. Krek odpravila v Prago 
pridobivat češke poslance k sodelovanju v pododboru ustavnega odbora par-
lamenta. Ta naj bi pripravil pogoje za cislajtansko vlado narodov. Toda Čehi so 
tovrstno možnost, ki je še vedno računala z dualizmom, gladko zavrnili, tako 
da sta se Korošec in Krek naposled "prizadeta in streznjena" praznih rok vrnila 
na Dunaj. Odtlej naprej je tudi Jugoslovanski klub enako kot Češka zveza zavzel 
brezkompromisno opozicijsko držo.33 

29 V češkem in slovaškem prevodu je tschechoslawisch zapisan kot "slovaška veja" naroda.
30 Stenographische Protokolle des Abgeordnetenhauses des Reichsrates, 1. Sitzung der XXII. Session, 30. 5. 

1917, str. 34.
31 Gl. Jan Rychlik, Česi a Slováci ve 20. Století. Česko-slovenské vztahy 1914–1945 (Bratislava, 1997), str. 

49–51.
32 Miroslav Pekník, "T. G. Masaryk a slovenská politika pred vznikom Česko-Slovenska", Studia Politica 

Slovaca 3, št. 1 (2010), str. 99.
33 Lukan, Iz "črnožolte kletke narodov" v "zlato svobodo"?, str. 81–83.
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V kontekstu premišljevanja prelomnic iz leta 1917 je posebej važen in "pre-
lomen" zlasti obisk Antona Korošca in tajnika Jugoslovanskega kluba Gregorja 
Žerjava v Pragi 26. oktobra 1917. Tedaj je Korošec želel ustreči cesarjevi želji 
in pripraviti spomenico o slovenskih zahtevah zanj, vendar so ga Čehi od tega 
odvrnili. Kramář in Šámal sta ga natančno seznanila s češkimi načrti in Masa-
ryk-Beneš-Štefánikovimi aktivnostmi, ki so predvidevali popolno samostoj-
nost izven okvirov habsburške monarhije.34 Korošec in Jugoslovanski klub so 
nato še bolj okrepljeno sodelovali s Čehi.35 

34 Prav tam, str. 90–91.
35 Tako so denimo maja 1918 poslanci Češke zveze in Jugoslovanskega kluba na skupni plenarni seji 

sprejeli proklamacijo zoper nemški kurs Seidlerjeve vlade, s katero so "zavrnili odgovornost za nadalj-
nji razvoj v državi" (Cvirn, Dunajski državni zbor in Slovenci, str. 232–233).

T. G. Masaryk (com-
mons.wikimedia.org)
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Po drugi strani pa je bil vpliv tudi obraten – slovensko deklaracijsko giba-
nje je naredilo vtis tudi na češke politične elite, ki so sklenile, da je treba dobro 
koordinirano politično akcijo podkrepiti s široko javno manifestacijo – poka-
zati ljudsko voljo. 13. aprila 1918 so tako v Pragi pripravili veliko zborovanje, 
kjer so podali Narodno prisego. Dogodka se je udeležila tudi močna jugoslo-
vanska delegacija, Korošec je precej časa stal ob Kramářu, ki je "bratom na 
jugu" obljubil: "Zvestoba za zvestobo na veke!"36 To geslo je bilo nato sinonim za 
izjemno dobre češkoslovaško – jugoslovanske odnose med obema vojnama, 
vse dokler ni izpadlo povsem cinično – po letu 1938 so ga želeli slišati le še na 
Češkoslovaškem, v Jugoslaviji pa so se politiki ob njem obračali stran (so ga 
pa vzklikali ljudje spontano na ulicah).37 Tradicionalno zavezništvo med drža-
vama, tudi formalno zaokroženo znotraj Male antante, je Kraljevini Jugoslaviji 
tedaj postajalo vse bolj odveč, saj zavoljo svoje majhne slovanske zaveznice ni 
želela tvegati dobrih odnosov z agresivno nacistično Nemčijo. 

28. in 29. oktobra 1918 so nato v Pragi in Ljubljani formalno potegnili črto 
čez razpadajočo monarhijo. Še preden pa je Avstro-Ogrski odbila poslednja 
ura, so tako v čeških kot v slovenskih deželah ustanovili svoje organe uprave in 
oblasti – Narodne odbore oz. Narodne svete. Narodni svet za slovenske dežele 
in Istro je bil ustanovljen v Ljubljani 16. in 17. avgusta 1918. "Z njegovo usta-
novitvijo je bila dokazana slovenska politična volja po ločitvi od habsburške 
monarhije," je zapisal Jurij Perovšek.38 Narodni svet je združeval vse poglavi-
tne politične stranke.39 Prizadevanja v monarhiji živečih južnih Slovanov pa so 
jasno šla v smeri ustanovitve skupnega predstavniškega telesa. 5. in 6. oktobra 
1918 so tako v Zagrebu ustanovili Narodno Vijeće Slovencev, Hrvatov in Srbov, 
vrhovno politično telo omenjenih narodov iz monarhije, katerega temeljni cilj 
je bil "narodna, svobodna in neodvisna država Slovencev, Hrvatov in Srbov."40 
Vijeće je konec oktobra razglasilo vrhovno oblast na ozemlju južnih Slovanov 
Avstrije in Ogrske in s tem dejanjem postalo vrhovni državni organ nove Drža-
ve SHS. Čez dober mesec, 1. decembra 1918, je nato v Beogradu, v Krsmano-

36 Lukan, Iz "črnožolte kletke narodov" v "zlato svobodo"?, str. 106–107. 
37 Poleg gesla "Věrnost za věrnost" so ljudje vzklikali tudi, da so meje Jugoslavije v Sudetih (Jure Gašparič, 

"Češkoslovaški konzulat v Ljubljani (1920–1939)", v: Češi a Slovinci v moderní době : politika, společ-
nost, hospodářství, kultura = Slovenci in Čehi v dobi moderne : politika, družba, gospodarstvo, kultura, 
ur. Jure Gašparič, Eduard Kubů, Žarko Lazarević, Jiří Šouša (Ljubljana–Praha, 2010), str. 147–150).

38 Jurij Perovšek, Slovenska osamosvojitev v letu 1918 : študija o slovenski državnosti v Državi Slovencev, 
Hrvatov in Srbov (Ljubljana, 1998), str. 15 (dalje: Perovšek, Slovenska osamosvojitev v letu 1918).

39 Narodni svet so sestavljali predstavniki Vseslovenske ljudske stranke, Jugoslovanske demokrat-
ske stranke, političnega društva Edinost iz Trsta, Političnega in gospodarskega društva za Slovence 
in Hrvate v Istri in Katoliškega političnega in gospodarskega društva za Slovence na Koroškem. 
Ustanovnega zbora se je udeležila tudi socialdemokracija ter dalmatinski predstavniki. O tem glej: 
Perovšek, Slovenska osamosvojitev v letu 1918, str. 16.

40 Prav tam, str. 31. O Narodnem Vijeću glej str. 29–33.
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vićevi vili na Terazijah, sledil še zadnji akt v formiranju jugoslovanski države 
– "Akt ujedinjenja" oz. združitve Države SHS z že prej združenima kraljevinama 
Srbijo in Črno goro.

Dogodki na Češkem in Slovaškem so v poglavitnih točkah povsem enaki 
skiciranemu dogajanju med habsburškimi Jugoslovani.41 Tudi ime osnovnega 
reprezentativnega organa je enako – Narodni odbor na Češkem oz. Svet na Slo-
vaškem. In prav tako so ga skušali sestaviti na način, ki bi kar najbolje zrcalil 
politično sliko dežel, katere predstavlja.

Národný výbor je 28. oktobra 1918 v Pragi razglasil češko-slovaško državo, 
prav tako novo politično tvorbo, ki je prav tako pretrgala državnopravne vezi 
z Dunajem in ki je bila prav tako utemeljena na načelu samoodločbe narodov. 
"/…/ samostatojna država Češkoslovaška je vstopila v življenje,"42 so zapisali 
poslanci Narodnega odbora v preambulo zakona o ustanovitvi nove države, 
med tem ko je ljudstvo vzklikalo na spontanih manifestacijah po vsem glavnem 
mestu. Slovaška politična reprezentanca, združena v pred kratkim konstituira-
ni Slovenski národni radi (Slovaški narodni svet), je enodušno dala svoj glas za 
novo državo dva dni pozneje, 30. oktobra 1918, v Turčianskem Sv. Martinu. Slo-
vaki so svoj 'da' zapisali v dokument, imenovan Deklaracija slovaškega naroda 
(Martinska deklaracija) – pravni in formalni temelj združitve s "češkimi brati".43

* * *

Obe državi sta se dokončno formirali na pariški mirovni konferenci, ki se je 
začela 12. januarja 1919. Na njej je sodelovalo 27 držav, 70 opolnomočenih 
delegatov s 104 namestniki in 1037 drugih delegatov, pri čemer so nekatere 
delegacije bile zares številčne. Britanska, ameriška, francoska in italijanska so 
štele skoraj več kot sto ljudi, med močnejšimi pa je bila tudi jugoslovanska s 
110 člani. Njeni glavni delegati so bili nekdanji srbski in bodoči jugoslovanski 
ministrski predsednik Nikola Pašić, zunanji minister dr. Ante Trumbić, jugoslo-
vanski poslanik v Parizu dr. Milenko Vesnić in bivši minister dunajske vlade dr. 

41 Jure Gašparič, "Finis Austriae et Hungariae (Razpad Habsburške monarhije in oblikovanje nasled-
stvenih držav - Republike Češkoslovaške in Kraljevine SHS)"", Prispevki za novejšo zgodovino 42, št. 3 
(2002), str. 37–47.

42 "/…/ samostatný stát československý vstoupil v život." (Sbírka zákonů a nařízení státu československé-
ho, zakon št. 1 (1918), cit. po: Karel Malý a kol., D–jiny českého a česko-slovenského práva do roku 
1945 (Praha, 1997), str. 270). 

43 Slovaška zgodovina, ur. Elena Mannová (Ljubljana, 2005), str. 266–269; Kregar, Med Tatrami in 
Triglavom, str. 61–72. 
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Ivan Žolger44.45  
Številčnost delegacije, njena moč in nasploh dejstvo, da je Jugoslavija tako 

kot Češkoslovaška sodila v tabor zmagovalcev, pa seveda ni pomenilo, da sta bili 
obe državi enakopravni ali celo enakovredni udeleženki konference. Naspro-
tno, "majhne države na konferenci niso imele praktično nobenih pravic niti 
dostopa do konference."46 Jugoslovanska delegacija je povrhu vsega bila tudi 
neenotna,47 njeni člani pa so na delo konference zrli nadvse kritično.48

Češkoslovaška delegacija je bila podobno močna kot jugoslovanska. V njej 
je bil številka 1 Kramář, številka 2 pa Beneš. Kramářju je položaj šel po funkciji, 
saj je bil predsednik vlade, v praksi pa je bil veliko agilnejši Beneš, ki je iz časov 
emigracije in političnega boja ob Masarykovem in Štefánikovem boku tudi 
dobro poznal mnoge zahodne politike. Kramář, nekdanji politični zaporniki, 
si je v začetku predstavljal, da se bo v Versaillesu pogovarjal kot enak z enakimi, 
a je seveda bil kmalu razočaran. Beneš, takrat že izkušen diplomat, je po drugi 
strani vedel, da pot k uspehu vodi preko sekretarjev in tajnikov. Poleg tega je 
bil tudi drugače vsestransko "spreten" – o številu Nemcev na Češkoslovaškem 
je denimo navajal napačne številke, a treba se je zavedati, da povsem iskren na 
takem dogodku najbrž nihče ni bil.49

Beneš je po mnenju češke historiografije sodil med desetih najboljših diplo-
matov Pariza, ne nazadnje je po konferenci sam ponosno dejal v parlamen-
tu: "Naša delegacija je sodila k tistim, ki so dosegle največ."50 Dejansko je tedaj 
malokdo upal na take meje, povsem drugače kot v jugoslovanskem primeru. 

Prva češkoslovaška republika z Masarykom na čelu je bila nedvomno ena 
najuspešnejših držav povojnega prekrajanja Evrope v pariških predmestjih. 
Češke in slovaške politične elite so – vsaj v mejnem smislu – dosegle uresniči-
tev maksimalističnega programa. Prva republika se je raztezala od Sudetov do 
Donave in do skrajnih predkarpatskih vasi (Užgorod, Mukačevo…). V teh krajih 
se še danes, kljub temu da so že več kot sedem desetletij del ukrajinske drža-
ve, na vsakem koraku vidi in čuti patina tako prve Češkoslovaške kot prejšnje 
habsburške države.

Jugoslovansko državo lahko po drugi strani štejemo med srednje uspešne, 

44 Več o tem glej: Andrej Rahten, "Diplomatska prizadevanja Ivana Žolgerja za Slovensko Štajersko in 
Prekmurje", Studia Historica Slovenica 18, št. 2 (2018), str. 489–528..

45 Andrej Mitrović, Jugoslavija na konferenciji mira 1919–1920 (Beograd, 1969), str. 6–11 (dalje: 
Mitrović, Jugoslavija na konferenciji mira 1919–1920).

46 Uroš Lipušček, Ave Wilson: ZDA in prekrajanje Slovenije v Versaillesu 1919–1920 (Ljubljana, 2003), 
str. 94 (dalje: Lipušček, Ave Wilson: ZDA in prekrajanje Slovenije v Versaillesu 1919–1920).

47 Prav tam, str. 109–113; Mitrović, Jugoslavija na konferenciji mira 1919–1920, str. 38.
48 Mitrović, Jugoslavija na konferenciji mira 1919–1920, str. 72–76.
49 Prim. Dokumentarni film Československo 1919 – Versailleská smlouva s sogovornikom Antonínon 

Klimekom, dostopno na: https://www.youtube.com/watch?v=3wkPdlBlew8, pridobljeno: 8. 8. 2018.
50 Klimek, Kubů, Československá zahraniční politika 1918–1938, str. 26.
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četudi se še do danes ohranja prepričanje, da je bila zaradi uveljavitve rapal-
ske meje51 in koroškega plebiscita zlasti za Slovence manj uspešna.52 Toda temu 
navkljub se je vzpostavila kot država, kot političen faktor v tem delu Evrope, 
ki je – vsaj po mnenju njenih političnih elit in tudi velikega dela prebivalstva 
– udejanjala večino zahtev iz nacionalnih programov, ki so tukaj nastajali v 
zadnjih desetletjih.

51 Glede tega vprašanja je jugoslovansko-češkoslovaške odnose precej skalilo dejstvo, da so bili Čehi 
naklonjeni Italiji, saj se jim je zdela nadvse pomembna njena vloga v vojni na antantni strani. Kljub 
temu pa so še naprej ohranjali in ohranili tesno sodelovanje, med drugim so tudi načrtovali koridor, 
ki bi čez madžarsko ozemlje povezoval obe državi (Filip Čuček, "K zgodovini češkoslovaško-jugoslo-
vanskega koridorja (češko-slovenski zorni kot)", Zgodovinski časopis 70, št. 1–2 (2016), str. 206–225).

52 Lipušček, Ave Wilson: ZDA in prekrajanje Slovenije v Versaillesu 1919–1920, str. 1, 10 in 217. Glede 
jugoslovanskih zahtev in določitve meje z Bolgarijo, Romunijo in Madžarsko gl. Mitrović, Jugoslavija 
na konferenciji mira 1919–1920, str. 130–145.

Edvard Beneš (com-
mons.wikimedia.org)
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Ocena uspešnosti ali neuspešnosti oz. učinka obeh držav pri uveljavlja-
nju svojih zahtev in želja v mednarodni skupnosti postane veliko bolj jasna in 
povedna, če jo umestimo v tedanje svetovno dogajanje, če bivši habsburški pro-
stor vpnemo v širši kontekst. Tedaj, v tem času, se je svet izjemno zbližal. Prva 
svetovna vojna s svojimi posledicami je bila resnično globalen dogodek. Vojna 
je odprla "okno priložnosti", ki so jo marsikje pograbili, marsikje pa ne, saj tudi 
pogoji temu niso bili naklonjeni. Eden tistih, ki je gotovo drugače sodil o povoj-
nem preurejanju sveta, je bil mladi Ho Ši Minh. V Versailles je poslal osem točk, 
predlagal osamosvojitev Indokine.53 Velika pričakovanja, ki jih je mladi voditelj 
imel, so ostala povsem neizpolnjena, na njihovo uresničitev je moral počakati 
na naslednjo vojno.

V ZDA je še zmeraj uveljavljen mit, da bi bilo veliko življenj ohranjenih, če 
bi ga Wilson le sprejel (med drugim tako piše ugledni The Wall Street Journal, ki 
je ob stoletnici prve svetovne vojne nanizal 100 dogodkov in osebnosti, ki so 
vzniknili iz vojne in oblikujejo svet vse do danes).

* * *

Prva češkoslovaška republika se je v naslednjih slabih dveh desetletjih uvelja-
vila kot eden od otokov demokracije sredi nestabilnega in vse bolj z diktatu-
rami zaznamovanega evropskega vzhoda s sredino vred. Četudi lahko v nje-
nem strankarsko-političnem razvoju zaznamo kakšen demokratični odklon, ta 
ocena še danes velja. V državi so imeli ves čas volitve, poleg poslanske zborni-
ce še senat, volile so tudi ženske in volili in bili voljeni so tudi komunisti. Prva 
jugoslovanska država je leta 1929 postala diktatura, po letu 1931 sicer nekoliko 
omiljena s pseudoparlamentarnim in nekoliko liberalnejšim režimom, a volitve 
so bile vsa trideseta leta javne.54

Danes, skoraj 100 let po njunem nastanku, ni odveč vprašanje, kakšna je 
njuna dediščina. Zgodovinarji seveda vidimo kontinuiteto med tistim časom 
in današnjo politično podobo srednje Evrope, toda ali je prisotna tudi v širšem 
prostoru? Prva Jugoslavija je dolgo imela slabo podobo in zdi se, da danes ni 
veliko boljša, kvečjemu bolj pozabljena. Po rajnki kraljevini se le redki ozirajo, 
nihče ne išče političnih vzorov onega časa. Povsem drugačna je situacija tako 
na Češkem kot na Slovaškem. 

Češka je edina država na vzhodu srednje Evrope, kjer je prišlo do sistemske-

53 The Wall Street Journal, 100 Years Legacies (Adam Najberg, "Ho Chi Minh"), dostopno na: http://onli-
ne.wsj.com/ww1/ho-chi-minh, pridobljeno: 8. 8. 2018.

54 Jure Gašparič, Izza parlamenta. Zakulisje jugoslovanske skupščine 1919–1941 (Ljubljana, 2015), str. 
41–48.
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ga zgledovanja po preteklih vzorcih. Medvojna Češkoslovaška republika, ki jo je 
vodil karizmatični filozof T. G. Masaryk, je postala historična referenčna točka 
češke parlamentarne demokracije (na Slovaškem do podobne situacije ni pri-
šlo). Vaclava Havla so razglašali za Masarykovega naslednika, politiki so se spra-
ševali, kako bi v posameznih situacijah ravnal "predsednik – osvoboditelj".55 
Češki ustavni sistem je tako v precejšnji meri replika prve republike: dvodomni 
parlament s poslansko zbornico in neposredno voljenim senatom ter instituci-
ja predsednika republike (prezidenta), ki ga je sprva volil parlament.56 Tudi 28. 
oktober je na Češkem še zmerom državni praznik.57

Jure Gašparič

FROM THE OPENING OF THE AUSTRIAN PARLIAMENT IN 
1917 TO THE NEW STATES IN 1918 – THE FORMATION OF THE 
CZECHOSLOVAK AND YUGOSLAV STATES

SUMMARY

In the discussion, the author derives from the Czech "button" affair (1915), 
which is poorly known in Slovenian historiography, even though it is possible 
to understand many things from it, including the message about the organi-
zation and influence of the Czech political movement during the First World 
War: Similar to the South Slavic, it worked both in emigration and at home, 
with a distinct centre with a clear anti-government goal abroad (dominated 
by TG Masaryk and Edvard Beneš, along with Milan Rastislav Štefánik). On the 
other hand, the centre of Slovenian politics was in the monarchy – that was 
(later) the Yugoslav Club. In tense and dangerous times, the two Slovenian and 

55 Prim. dokumentarni film Državljan Havel (Občian Havel).
56 Carol Skalnik Leff, "Building democratic values in the Czech Republic since 1989", v: Central and 

Southeast European Politics since 1989, ur. Sabrina P. Ramet (Cambridge, 2010), str. 162–181.
57 V Bratislavi, na obrežju Donave, stoji ogromen spomenik generalu Milanu Rastislavu Štefániku, a 28. 

oktober tam ni več državni praznik.
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Czech (Slovak) policies were led by two completely incomparable organs. Con-
sequently, the state-political construction of the two countries was also diffe-
rent, which was reflected in the assessments and perceptions of events in 1917.

In Slovenian Lands, the time of mid-1917 is deemed as a turning point, or 
at least important. Then, in May 1917, when the parliament met again for the 
first time after the outbreak of war, Slavic representatives gave their famous 
declarations. All of them encountered a sharp resentment of the government 
and the Germans. The Slovenian May Declaration is still today in the focus of 
interest – something which cannot be said for the Czech Republic. Their May 
Declaration has long been regarded as "overlooked".

Both countries – the first Czechoslovakia and the Kingdom of the SHS – 
were finalized at the Paris Peace Conference. The Czechoslovak Republic was 
undoubtedly one of the most successful countries there. The Czech and Slovak 
political elites have achieved the realization of a maximalistic program, at least 
in the border sense. The Yugoslav state, on the other hand, can be regarded as 
a semi-successful one, even though the idea that the implementation of the 
Rapallo border and the Carinthian plebiscite has made the state a less success-
ful one for Slovenians still exists today.

The former Yugoslavia later had a bad image for a long time and it seems 
that it is not much better today; at most, the country is more forgotten. Few 
remember the deceased Kingdom; no one is looking for political patterns of 
the time. There is a completely different situation in the Czech Republic, where 
systematic modelling of previous samples from the time of the first republic is 
being practiced.
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Račun brez Korošca? 
Dileme očeta Jugoslavije 

ob ustanovitvi Banovine Hrvaške

Andrej Rahten
Dr., redni profesor, znanstveni svetnik

Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino 
Koroška cesta 160, SI – 2000 Maribor

e-pošta: andrej.rahten@zrc-sazu.si

Izvleček:
Avtor na podlagi arhivskih in memoarskih virov opisuje poglede vodilnega 
slovenskega politika Antona Korošca na državnopravno problematiko v času 
Kraljevine Jugoslavije. V tem okviru ovrednoti zlasti Koroščeva stališča glede 
ustanovitve Banovine Hrvaške leta 1939 in posledično dilem okoli nadaljnje 
decentralizacije jugoslovanske države, vključno z možnostmi za oblikovanje 
podobne slovenske državnopravne enote. Avtor ugotavlja, da je Banovina 
Slovenija ostala neizpolnjena zahteva slovenske politike. Kombinacija vojnih 
dogajanj, zunanjepolitičnih turbulenc in nacionalističnih trenj v notranji 
politiki je namreč preprečila nadaljnjo reorganizacijo države.

Ključne besede:
Anton Korošec, Vladko Maček, Pavle Karađorđević, Kraljevina Jugoslavija, 
Banovina Hrvaška. 

Studia Historica Slovenica 
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 18 (2018), št. 3, str. 845–882, 103 cit., 8 slik 
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški)
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Pri oceni zgodovinske vloge Antona Korošca, enega od ustanovnih očetov 
Jugoslavije, nas vedno znova pritegnejo zlasti razmišljanja o njegovem delo-
vanju na predvečer in v začetku druge svetovne vojne.1 Vse pogosteje se odpi-
rajo tudi zanimiva vprašanja v zvezi z zadnjimi meseci njegovega življenja, 
povezana tako z notranjepolitično dinamiko kot tudi z zaostrovanjem razmer 
v mednarodnem okolju. Ob stoti obletnici nastanka kraljeve Jugoslavije zato 
kaže morda še nekoliko bolj osvetliti tudi Koroščeve poglede na državnoprav-
no problematiko.2 V tem okviru se velja ozreti zlasti na ustanovitev Banovine 
Hrvaške leta 1939 in posledično dileme okoli nadaljnje decentralizacije jugo-
slovanske države, vključno z možnostmi za oblikovanje podobne slovenske 
državnopravne enote.3 Številna vprašanja s tega naslova so sicer segala že v 
ustanovno dobo jugoslovanske države, toda s krepitvijo tretjega rajha in ambi-
cij Sil Osi je njihovo reševanje dobilo nove pospeške. 

Za jugoslovansko idejo se je Korošec navdušil že v avstro-ogrskem obdo-
bju, sprva na temelju velikoavstrijskega trialističnega programa. Tudi po izbru-
hu prve svetovne vojne je dolgo še verjel, da je Jugoslavija v skladu z Majniško 
deklaracijo združljiva z reformo habsburške monarhije, a je konec vojne priča-
kal odločen, da je za slovenstvo izhod le samostojna Jugoslavija. Jakob Moho-
rič, ki je Korošca zlasti z delovanjem pri dnevniku Jugoslovan podpiral že med 
vojno, ko se je prvak štajerskih katoliških narodnjakov na čelu deklaracijskega 
gibanja postavil po robu kranjskemu deželnemu glavarju Ivanu Šusteršiču, je v 
svoji zgodovini povojne slovenske krščanske demokracije zapisal: 

Edini kapital, ki so ga imeli po prvi svetovni vojni Slovenci za politični trg, je bila 

1 Prim. zlasti Janko Prunk, "Politični profil in delo dr. Antona Korošca v prvi Jugoslaviji", Prispevki za 
novejšo zgodovino 31, št. 1 (1991), str. 35–54 (dalje: Prunk, "Politični profil"); Jurij Perovšek, "Korošec 
in temeljna vprašanja jugoslovanske države", Časopis za zgodovino in narodopisje 77=NV42, št. 2–3 
(2006), str. 92–103; Igor Grdina, "Anton Korošec na večer življenja", Časopis za zgodovino in naro-
dopisje 77=NV42, št. 2–3 (2006), str. 221–232 (dalje: Grdina, "Anton Korošec"); Bojan Godeša, Čas 
odločitev. Katoliški tabor in začetek okupacije (Ljubljana, 2011) (dalje: Godeša, Čas).

2 Naziv "ustanovni oče Jugoslavije" je seveda neformalen in v zgodovinopisju še brez natančne defini-
cije, a Korošec si jo kot predsednik Jugoslovanskega kluba in Narodnega veča v Zagrebu zaradi zaslug 
pri ustanovitvi Kraljevine SHS nedvomno zasluži. Na tem mestu ni prostora za podrobnejše argumen-
tacije, toda na podlagi odločilnega pomena njihovega delovanja ob ustanovitvi in v začetnih letih 
kraljeve Jugoslavije bi poleg Korošca med (prvo) sedmerico ustanovnih očetov sodili vsaj še: regent 
Aleksander Karađorđević, dolgoletni srbski in jugoslovanski ministrski predsednik Nikola Pašić, 
prvi predsednik ministrskega sveta Kraljevine SHS Stojan Protić, podpredsednik Narodnega veča 
v Zagrebu in prvi jugoslovanski notranji minister Svetozar Pribićević, predsednik Jugoslovanskega 
odbora in prvi jugoslovanski zunanji minister Ante Trumbić ter voditelj Jugoslovanske muslimanske 
organizacije Mehmed Spaho.

3 Med znanstvenimi deli velja zlasti izpostaviti dve: Ljubo Boban, Sporazum Cvetković–Maček (Beograd, 
1965) (dalje: Boban, Sporazum); Dejan Djokić, Elusive Compromise. A History of Interwar Yugoslavia 
(London, 2007) (dalje: Djokić, Elusive Compromise). V slovenski povojni izseljenski publicistiki je 
govora o Blejskem sporazumu. Prim. Joško Krošelj, "Dr. Korošec, sporazum s Hrvati in Slovenci," v: 
Zbornik Svobodne Slovenije 1969, str. 103–113 (dalje: Krošelj, "Dr. Korošec, sporazum s Hrvati"). 
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majniška deklaracija, pa še to so skušali slovenski centralisti kolikor mogoče raz-
vrednotiti. Vse to je dr. Korošca, ki je bil iz Prlekije – Vrazove deželice – in iskren 
propagator majniške deklaracije, potrdilo o tem, da je zavzel napram Jugoslaviji 
stališče, kakor ga izraža znani angleški politični izrek: Right or wrong, my coun-
try – prav ali narobe, moja domovina. To je bila odločilna smernica za vse dr. 
Koroščevo politično delo v Jugoslaviji.4 

Res je dobri dve desetletji kasneje, na predvečer druge svetovne vojne, v 
pogovoru z mladim privržencem iz uredništva časnika Slovenec Rudo Jurčecem 
razmišljal še vedno enako: "Najslabša Jugoslavija je za Slovence najboljša rešitev. 
Izbire nimamo."5 

Če je bila njegova pripadnost jugoslovanski državni ideji nesporna, pa so se 
Koroščeva stališča do jugoslovanske državne ureditve v dobrih dveh desetle-
tjih, ko je pomembno sooblikoval politiko monarhije Karađorđevićev, večkrat 
spreminjala. Celo njegovi privrženci iz vrst Slovenske ljudske stranke so prizna-
vali, da ni imel jasnih predstav o tem, kakšna naj bo njena ureditev.6 Ko se je 
Korošec v začetku novembra 1918 v Ženevi začel pogajati s prvakom srbskih 
radikalcev Nikolom Pašićem, je še veljal za "hudega centralista". Ob diplomat-
skem debaklu, ki ga je povzročil Pašićev odstop od že podpisanega sporazuma, 
po katerem bi začasna ureditev nove države spominjala na dualistični sistem 
Avstro-Ogrske, je Korošec prvič spoznal, kaj ga čaka v preigravanjih s politični-
mi elitami Kraljevine Srbije. Kljub tej izkušnji je Korošec sprva na zborovanjih 
še izjavljal, "da je naša stranka za jedinstvenost države, da torej odklanja vsak 
trializem, da odklanja federalizem", obenem pa je zagovarjal razdelitev drža-
ve na več pokrajin. Slednje naj bi se po njegovem mnenju formirale zlasti na 
temelju gospodarskih in kulturnih interesov, ne pa na narodni osnovi. Korošec 
se je javno deklariral za monarhista, to pa je utemeljeval s tem, da so tudi druge 
države na Balkanu monarhije in "da še nismo zreli za republiko". S takšnim sta-
liščem si je nakopal močno nasprotovanje krščanskosocialnega krila v stranki, 
ki je obžalovalo, da se stranka ne more zediniti glede zahtev za avtonomijo. 
Krščanske socialce, med katerimi so bile razširjene tudi zelo močne republikan-
ske tendence, je motilo, "da se še sami proglašamo za brezpomembno pokraji-
no, ki more najti svoj spas le, če se čimprej odreče slovenstva in svoje kulturne 

4 Zapuščina Jakoba Mohoriča, Zgodovina slovenske krščanske demokracije po prvi svetovni vojni, tip-
kopis (dalje: ZJM, Mohoričev tipkopis). Zahvaljujem se Marjeti Mohorič in Aljoši Fercetu, ki sta mi dala 
na razpolago omenjeno besedilo.

5 Ruda Jurčec, Skozi luči in sence (1914–1958), I–III (Buenos Aires, 1964, 1966 in 1969), tu III, str. 293 
(dalje: Jurčec, Skozi luči in sence).

6 ZJM, Mohoričev tipkopis.



A. Rahten: Račun brez Korošca? Dileme očeta Jugoslavije ...

848

samobitnosti".7 
Razvoj dogodkov v konstituanti, kjer so prevladale velikosrbske in unita-

ristične tendence, je v veliki meri potrdil bojazni Koroščeve strankarske opo-
zicije.8 9. decembra 1920 je vodstvo Slovenske ljudske stranke na sestanku v 
Ljubljani sprejelo izjavo, da odklanja vladni ustavni načrt, svojim poslancem v 
konstituanti pa naročilo, da morajo vztrajati "brezpogojno na avtonomističnem 
programu".9 Bojan Godeša je nedavno v znani monografiji opozoril na pričeva-
nje Andreja Gosarja o takratnih napetih razmerah v Jugoslovanskem klubu, ki 
ga je vodil Korošec. Čeprav bi moral klub v skladu s stališčem stranke predložiti 
v Ustavotvorni skupščini avtonomistični načrt, ga sploh ni izdelal, nakar je tik 
pred zdajci svojega dal na mizo kar Gosar. A v klubu so mu vsi nasprotovali, 
prerekanje pa je presekal Korošec, saj se je že mudilo oditi na plenarno zase-
danje. Med sejo je prišel do Gosarja in mu nemško rekel: "Das ist ein Sprung ins 
Dunkel!" S tem "skokom v temo" je torej klub dobil avtonomistični program, ki 
je postal nato temelj njegovega delovanja v prvi polovici dvajsetih let.10 

Ob sprejemu Vidovdanske ustave leta 1921, ki je Srbom po mnenju Pašiće-
vih pristašev "vrnila carstvo", se je Korošec torej postavil na čelo avtonomistič-
nih prizadevanj in po odhodu v opozicijo zaostril retoriko. Naravni zaveznik v 
tem boju bi bila lahko Hrvaška republikanska kmečka stranka Stjepana Radića, 
vendar med prvakoma do tesnejšega sodelovanja iz različnih razlogov, ki so bili 
v literaturi že večkrat obdelani, ni prišlo. Po kratki Radićevi epizodi vladnega 
sodelovanja s Pašićevo stranko je Korošec, ki je hrvaškemu prvaku očital "izda-
jo", okrepil prizadevanja za vstop v vlado. Slovenska ljudska stranka je leta 1927 
sklenila pakt s srbskimi radikalci in okrepila svoj vpliv v oblastnih strukturah. 
S tem je Korošec dokončno izpopolnil formulo, ki mu je v zameno za podpo-
ro srbskim radikalcem in dinastiji dajala proste roke pri graditvi avtonomne 
Slovenije, hkrati pa tudi pri nadziranju liberalne opozicije. Streli v skupščini 
na Radića so naslednje leto državo spet pahnili v krizo in prav Korošcu, ki je 
postal edini nesrbski ministrski predsednik Jugoslavije med obema vojnama, 
je bila zaupana najtežja naloga. V hrvaških očeh si je zapravil še zadnje simpa-
tije. Koroščev prevzem vladnega krmila je bil namreč s hrvaške strani večino-
ma pričakan na nož. Sicer si je prizadeval položaj preseči, a neuspešno. Kmalu 
po prevzemu funkcije se je želel sestati s slavnim in vplivnim kiparjem Ivanom 
Meštrovićem in je zato k njemu poslal štajerskega poslanca Josipa Hohnjeca, 

7 Več o tem Andrej Rahten, "Poseg Franca Kovačiča v razprave med slovenskimi monarhisti in republi-
kanci," Studia Historica Slovenica 9, št. 2–3 (2009), str. 651–668 (dalje: Rahten, "Poseg").

8 Prim. Jurij Perovšek, "Slovenska politika in vprašanje državne ureditve med zasedanjem Ustavodajne 
skupščine Kraljevine SHS (1920–1921)," Studia Historica Slovenica 2, št. 2 (2002), str. 431–445.

9 Rahten, "Poseg", str. 661.
10 Godeša, Čas, str. 101.
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ki ga je kipar cenil. A Meštrović je vabilo zavrnil z besedami: "Povejte gospo-
du Korošcu, kot moj odgovor na njegovo vabilo, da mu Hrvati ne bodo nikoli 
pozabili, ko je njihovo kri pokril s svojim talarjem."11 

Obtožbe na račun Koroščevega paktiranja z dinastijo so dobivale pogosto 
tudi iracionalne razsežnosti, še danes pa ponekod v hrvaški publicistiki zasle-
dimo stereotipne oznake o domnevni kroatofobiji "popa Korošca". A dejstvo 
je, da je slovenski prvak začutil, da je jugoslovanska država, ki jo je pomagal 
soustvarjati, pred zgodovinsko prelomnico. V času, ko so praktično na vseh 

11 Ivan Meštrović, Uspomene na političke ljude i događaje (Zagreb, 1993), str. 174 (dalje: Meštrović, 
Uspomene).

Anton Korošec
(PAM, SI_EV KETIS_ 
0001_011, album 11)  
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jugoslovanskih mejah svoje ambicije neprikrito izražale revizionistične sile in 
je državi pretil notranjepolitični spopad večjih razsežnosti (velikosrbski krogi 
so ponovno oživili idejo o amputaciji Slovenije in dela Hrvaške), je ocenil, da so 
potrebne pragmatične in hitre rešitve. Postavitev Slovenca na čelo vlade, ki se 
je soočala z zaostrovanjem srbsko-hrvaških odnosov, sploh ni bila slaba ideja. 
Isti nagibi, ki so Korošca vodili k pristanku na kraljevo vabilo v vlado po aten-
tatu na Radića, so verjetno prevladali tudi v začetku šestojanuarske diktature, 
čeprav je bila Koroščeva dilema objektivno gledano še večja. 

Po mnenju urednika Slovenca Ivana Ahčina, enega ključnih Koroščevih 
zaupnikov in strankinih ideologov, je Korošec želel izkoristiti vodenje vlade za 
"spremembo ustave v trialističnem smislu". Državo naj bi razdelili na tri bano-
vine: srbsko, hrvaško in slovensko. Reformirana kraljevina naj bi imela skupni 
parlament, sestavljen "iz poslancev banovinskih odborov". Toda ta načrt je spo-
dletel. Po Ahčinovem mnenju Korošcu ni uspelo prepričata srbskega dela vla-
dne koalicije, ki sta ga vodila Velja Vukičević in Ljuba Davidović.12

Vendar drugi spominski viri za tisto obdobje ne potrjujejo Ahčinovih 
navedb o Koroščevem trialističnem načrtu reforme državne ureditve. Radićev 
"prečanski" zaveznik Svetozar Pribićević, ki je po uvedbi diktature s kraljem 
obračunaval v emigraciji, čeprav mu je v usodnih jesenskih dneh leta 1918 
odločilno pomagal utrjevati oblast, državno upravo pa centralizirati, je v zvezi 
s tem opozoril na zanimivo epizodo po Radićevi smrti. Novi voditelj Hrvaške 
kmečke stranke Vladko Maček je bil 4. januarja 1929 povabljen na prvo avdi-
enco h kralju, ki pa si je vzel za pogovor zgolj pol ure. Mačkova avdienca ni šla 
v zgodovino samo kot precej kratka, če imamo pred očmi zaostrene razmere 
v državi, ampak tudi po znameniti prispodobi z "lajbekom". Hrvaški prvak se 
je spomnil na podobno avdienco, ki se je zgodila v luči pogovorov o preuredi-
tvi habsburške monarhije pri Francu Jožefu. Madžarski narodni voditelj Ferenc 
Deák je namreč slikovito zavrnil namere, da bi se madžarske zahteve odpravi-
lo zgolj z manjšimi popravki obstoječe ustave. Cesarju je rekel: "Če si telovnik 
napačno zapnemo, nam ne preostane drugega, kot da ga celega odpnemo in 
ponovno pravilno zapnemo." Maček je zahteval vrnitev na začetek, v ustanov-
no leto Jugoslavije 1918. Vladarju je predlagal federalizacijo države na enote z 
lastnimi vladami in skupščinami.13 

Dan kasneje sta se srečala ponovno, kralj pa ga je obvestil, da so vsi, razen 
Pribićevića, proti takšni državni reformi. Maček je vprašal: "Tudi Korošec?" Kralj 
je potrdil, nakar je Maček odvrnil: "Potem, Veličanstvo, Vam on laže." Aleksan-
der se ni dal zmesti: "Da, a zakaj vsi lažejo?" V nadaljevanju je kralja zanima-

12 Ivan Ahčin, "Spomin na dr. Antona Korošca ob desetletnici njegove smrti," v: Zbornik Svobodne 
Slovenije 1950, str. 97–102, tu 100 (Ahčin, "Spomin"). 

13 Vladko Maček, Memoari, ur. Boris Urbić (Zagreb, 2003), str. 123–125 (dalje: Maček, Memoari).
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lo, katere bi bile te federalne enote. Maček je naštel Slovenijo, Hrvaško, Bosno, 
Vojvodino, Srbijo, Črno Goro in Makedonijo. Po Mačkovem mnenju bi morale 
imeti pokrajinske skupščine v avtonomnih zadevah povsem samostojno zako-
nodajno pravico, zakoni pa bi se sprejemali s kraljevo sankcijo. Aleksander je 
Mačku zatrdil, da želi biti "tudi hrvaški kralj", o njegovih predlogih pa se je nato 
posvetoval z znanim srbskim pravnikom Slobodanom Jovanovićem. Profesorja 
je kralj (ne da bi omenjal Mačka) presenetil z vprašanjem: "Kaj je to po ustav-
nem pravu, če obstaja en monarh, skupna diplomacija, ena vojska in skupna 
carina, ostalo pa je ločeno?" Jovanović je odvrnil: "Saj to je realna unija – nekaj 
podobnega temu, kar je imela Avstro-Ogrska." Kralj ni imel več vprašanj – čez 
dva dni pa je razglasil diktaturo.14 

Če je verjeti Pribićevićevemu pričevanju, je Korošec na predvečer kraljeve 
diktature nasprotoval federalizaciji države, kot jo je predlagal Maček. Slednji je 
bil nad stališčem slovenskega državnika presenečen, saj je živel v prepričanju, 
da reorganizacijo podpira. Za razliko od Radića, ki o "popu Korošcu" nikoli ni 
imel dobrega mnenja, je bil Maček slovenskemu prvaku bolj naklonjen. V spo-
minih je sicer zapisal, da sta imela različna politična stališča, a hkrati mu ni opo-

14 Svetozar Pribićević, Diktatura kralja Aleksandra (Zagreb, 1990), str. 85–87 (dalje: Pribićević, 
Diktatura). 

Vodja Hrvaške kmečke stranke Vladko Maček (www.in4s.net)
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rekal, da so bila njegova (sicer za mnoge sporna) dejanja na predvečer druge 
svetovne vojne vedno odraz velike skrbi za usodo slovenstva. Po Mačkovem 
mnenju je bil Korošec "dober slovenski patriot", ki je slutil "strašno katastrofo", 
če pride do nemškega napada.15

No, kralj je z diktaturo prepovedal stranke obema narodnima prvakoma, 
saj sta nastopali z obeležji, motečimi za ideologijo jugoslovanskega integraliz-
ma. Maček je kmalu pristal v zaporu, a tudi pritisk režima generala Petra Živko-
vića na Korošca se je po njegovem odhodu iz vlade stopnjeval. Konec septem-
bra 1930 je Korošec naposled odstopil z ministrskega mesta, vendar so njegovi 
somišljeniki še eno leto podpirali vlado. Kralj se je sicer septembra 1931 odločil, 
da z oktroajem obnovi ustavno življenje, a je s sprejeto zakonodajo samo še bolj 
centraliziral državno ureditev.16 Maček je novo ustavo označil kot "figov list, ki 
ima namen prekriti goloto diktature".17 V skladu z zakonodajo so bile volitve 
javne, na njih pa so lahko nastopile samo stranke, ki so kandidirale na ozemlju 
celotne države, kar je celo vladajočemu Živkovićevemu režimu komaj uspelo. 
Na novembrskih volitvah leta 1931 tako Korošec z nekdanjo Slovensko ljud-
sko stranko sploh ni sodeloval in je skupaj z drugimi opozicijskimi skupinami v 
državi pozval k volilni abstinenci.18 

Maja 1932 se je ob praznovanju Koroščeve šestdesetletnice sprožil val 
spontanih protirežimskih demonstracij, ki so dosegle vrhunec s "šenčurskimi 
dogodki".19 Prepovedane slovenske narodne zastave so znova zavihrale. Nek-
danja in tudi razpuščena Hrvaška kmečka stranka je novembra 1932 skupaj s 
političnimi zavezniki sprejela Zagrebške punktacije, s katerimi je od režima zah-
tevala vrnitev v leto 1918 kot izhodiščno točko za nadaljnja pogajanja. Svoje 
programske izjave so začele izdajati tudi srbske politične skupine. Korošec ni 
dolgo odlašal. Za Božič 1932 je sklical sestanek vodstva nekdanje stranke in za 
Novo leto spravil v javnost podobno izjavo, ki je zahtevala za Slovence "naci-
onalno individualnost, ime, zastavo, etnično skupnost, finančno samostojnost 
in kulturno svobodo".20 Po enem od pričevanj naj bi bila Slovenska deklaracija 
oblikovana v stanovanju Izidorja Cankarja na Bleiweisovi cesti na Silvestrovo 
1932. Pogovor je tekel "o Sloveniji in slovenski državi", Korošec pa naj bi menda 
sogovornikom takrat dejal, naj mu "podajo načrt in razložijo pogoje" sloven-

15 Maček, Memoari, str. 204.
16 Boban, Sporazum, str. 16.
17 Maček, Memoari, str. 136.
18 Jure Gašparič, SLS pod kraljevo diktaturo. Diktatura kralja Aleksandra in politika Slovenske ljudske 

stranke v letih 1929–1935 (Ljubljana, 2007), str. 121–135 (dalje: Gašparič, SLS).
19 Podrobno o tem Matija Škerbec, Šenčurski dogodki (Kranj, 1937).
20 Gašparič, SLS, str. 164–170. Prim. Janko Prunk, "Anton Korošec v opoziciji 1930–1934," Časopis za 

zgodovino in narodopisje 77=NV42, št. 2–3 (2006), str. 83–91.
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ske samostojnosti.21 Korošec je v izjavi dopisnikom tujih časopisov poudaril, da 
je glavni cilj slovenskega naroda, razdeljenega takrat na štiri države, združitev 
vseh njegovih delov v eno politično enoto. Odgovornost za to nosijo Slovenci, 
ki živijo v Jugoslaviji, zato bi si morali izboriti tako visoko stopnjo samostoj-
nosti, da bi postali privlačna točka tudi za ostale rojake. To pomeni, da morajo 
okrepiti narodno individualnost, pridobiti finančno samostojnost ter politič-
no in kulturno svobodo. S Hrvati in Srbi bi se Slovenci morali dogovoriti za na 
demokratičnem temelju stoječo državo, ki bi bila sestavljena iz več enakoprav-
nih enot. Za hrvaškega geopolitika Iva Pilarja ni bilo dvoma: s to izjavo je "avtor 
jugoslovanske deklaracije" iz leta 1917 uradno odstopil od "integralnega jugo-
slovanstva", ki ga je zagovarjal.22 Resnici na ljubo, je Pilar spregledal dejstvo, da 
se je Koroščev odnos do jugoslovanskega integralizma spreminjal. Nedvomno 
ga je podpiral ob ustanovitvi jugoslovanske države in uvedbi diktature kralja 
Aleksandra. Vmes se je postavil na čelo slovenskih avtonomistov, to držo pa je 
ponovno prevzel, ko je ocenil, da kraljeva diktatura ni dosegla svojega cilja. 

Beograjski režim je Slovensko deklaracijo obravnaval kot dokaz separati-
stičnega delovanja voditeljev prepovedane Slovenske ljudske stranke. Konec 
januarja 1933 je soustanovitelj Jugoslavije dočakal, da so ga pospremili v inter-
nacijo, vlada pa mu je kot "stalno prebivališče" odredila najprej Vrnjačko banjo, 
nato Tuzlo, na koncu pa je pristal na Hvaru.23 Znano je, da se je Mačku godilo 
še slabše, saj je bil obsojen pred sodiščem za zaščito države na tri leta zapora.24 

Novo priložnost je Korošec dobil po atentatu na kralja Aleksandra 9. okto-
bra 1934. Na politično sceno se je vrnil v velikem slogu.25 Ob kraljevi smrti je 
zaprosil za dovoljenje, da se udeleži vrnitve ladje Dubrovnik z Aleksandrovim 
truplom v Split. Dovoljenje je dobil, po ceremoniji pa je podal izjavo, ki je imela 
močan odmev: "Ko cela Jugoslavija joče za umrlim kraljem, je treba vse drugo 
pozabiti. Moramo delati in živeti za Jugoslavijo."26

Slovenske katoliške narodnjake je Korošec popeljal v novo vladno stran-
ko – Jugoslovansko radikalno zajednico. V vladi Milana Stojadinovića je v letih 
1935–1938 zasedal resor notranjega ministra. In se znova vrnil k preizkušeni 

21 Andrej Rahten, Izidor Cankar. Diplomat dveh Jugoslavij/Diplomat of Two Yugoslavias (Mengeš–
Ljubljana, 2009), str. 61. 

22 Florian Lichtträger [Ivo Pilar], Immer wieder Serbien. Jugoslawiens Schicksalstunde (Berlin, 1933), str. 
66. 

23 Pavel Grubišić, "Začetek in konec Koroščeve internacije", v: Zbornik svobodne Slovenije 1966, str. 
202–204.

24 Tudi britanska diplomacija je ugotavljala veliko razliko med obravnavo slovenskega in hrvaškega 
voditelja. Korošec ni bil nikoli priveden pred sodišče, kar so Britanci pripisovali njegovemu vplivne-
mu položaju (Živko Avramovski, Britanci o Kraljevini Jugoslaviji. Godišnji izvještaji Britanskog poslan-
stva u Beogradu 1921–1923, I–II (Zagreb, 1986), str. 147 in 180 (dalje: Avramovski, Britanci)).

25 Prunk, "Politični profil", 51.
26 Avramovski, Britanci, II, str. 261.
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formuli propagiranja "narodnega in državnega edinstva", v kateri so bili Sloven-
ci formalno zgolj eno od treh imen sicer enega naroda. Slovenec je ugotavljal, da 
program Jugoslovanske radikalne zajednice "ni niti centralističen, niti federali-
stičen, lahko rečemo, da ni načelen, ampak taktičen".27 Koroščeva pragmatična 
politika, v kateri je taktika v bistvu prevladala nad programom, je tako doživela 
novo preobrazbo. 

A tudi v novem režimu je Korošec ostal zvest svojemu slovesu ustanovnega 
očeta Jugoslavije, ki mu je njena stabilnost na prvem mestu. To je dokazoval 
tudi v odnosu do Hrvatov, ki so po Radićevi smrti množično sledili Mačku, ko 
se je ta v boju proti režimu Jugoslovanske nacionalne stranke postavil na čelo 
Združene opozicije. Po Ahčinovem mnenju Korošec ni deloval proti Hrvatom, 
čeprav so mu to številni politiki očitali: "Nikdar ni bil proti Hrvatom in tudi ni 
nikdar vladal proti Hrvatom, a bal se je hrvaške politike, ker se je bal za usodo 
Jugoslavije." Svojim privržencem je večkrat govoril: "Če pride do razsula države, 
ga bomo plačali edino mi Slovenci. Srbi bodo imeli še vedno svojo državo, tudi 

27 ZJM, Mohoričev tipkopis.

Ustanovitelji Jugoslovanske radikalne zajednice (JRZ) Milan Stojadinović, Aca Stanojević, Anton Korošec 
in Mehmed Spaho leta 1935 (forum.klix.ba/kraljevina-jugoslavija-t68150s725.html)
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Hrvatje, a Slovenci imamo na svojih mejah vsaj tri sosede, ki bodo prvo uro pla-
nili čez nas in si nas razdelili."28 Že ko so se po Aleksandrovem umoru ponekod 
začeli protihrvaški izgredi, je vmes posegel Korošec. V ta namen je slovenski 
voditelj zastavil svoj vpliv na dvoru, ko je v času kraljeve mladoletnosti vaje-
ti prevzelo tričlansko namestništvo, znotraj katerega je prevladala avtoriteta 
kneza Pavla Karađorđevića.29 

Zdi pa se, da Maček ni vedel za omenjena Koroščeva prizadevanja, ali pa so 
se mu zdela samoumevna. Na predvečer petomajskih volitev leta 1935 je Rudi 
Jurčecu, za katerega je vedel, da pripada Koroščevemu krogu, v intervjuju izre-
kel kar nekaj kritik na račun slovenskega državnika: "Kaj pa Vaš Korošec? /…/ 
Ali se bo še dolgo držal politike, hoditi iz Ljubljane v Beograd mimo Zagreba? 
/…/ To mu mi Hrvati zelo zamerimo, pa tudi za vas Slovence bo to pogubno." 
Kar dvakrat pa je Maček novinarju naročil, naj pozdravi Frana Kulovca, sicer 
glavnega tajnika Koroščeve stranke, ki je slovel po odličnih odnosih s hrvaškimi 
politiki. Še bolj pa se je hrvaški vodja raznežil, ko mu je Jurčec omenil, da je bil 
njegov oče rojen v Klanjcu, v hrvaškem Zagorju. Maček mu je odvrnil, da njegov 
oče prihaja "iz slovenske vasi pri Pilštajnu blizu Kozjega". Rojstni kraj Mačkov-
ega očeta Ivana je bilo namreč Lisično. Maček je poudaril, da se je njegov oče 
"politično prišteval med slovenske klerikalce" in v tej drži vztrajal do konca: 
"Kadar se je Korošec napovedal za obisk na Mačkovem domu, se je oče oblekel 
v najlepšo nedeljsko obleko." Toda poanta intervjuja ni bila v iskanju sloven-
skih korenin voditelja Hrvatov, ampak v njegovi ključni zahtevi za ustanovitev 
"nove samostojne hrvatske enote". Ta bi morala po Mačkovem mnenju "zajeti 
celotno hrvatsko ozemlje, še posebej pa tisto v Bosni in Hercegovini ter celo 
Dalmacijo".30 

Ne glede na bodice, ki so prihajale iz Mačkovih izjav, je Korošec sporazum s 
Hrvati podpiral še naprej.31 Jurčec je v zvezi s tem zapisal: "Če je bil Stojadinović 
gospodar nad jugoslovansko zunanjo politiko, pa je bilo iz Koroščevega delo-
vanja dovolj jasno opažati, da je bil notranji minister s končnim ciljem: doseči 
sporazum med Belgradom in Zagrebom."32 Kljub relativno slabim odnosom 
z večino hrvaških politikov, se je Korošec zavedal, da so določene koncesije 
Hrvatom v smislu državnopravne reforme le potrebne. Toda njegova podpora 

28 Ahčin, "Spomin", str. 101. 
29 Poleg bratranca ubitega kralja sta namestništvo sestavljala še Radenko Stanković in Ivo Perović. Torej 

sta bila v njem dva Srba in nobenega Slovenca, medtem ko je bil po Mačkovem mnenju tretji član 
Perović sicer res doma iz Dalmacije, vendar je bil menda albanskega rodu, saj je izhajal iz Arbanasov 
blizu Zadra (Maček, Memoari, str. 157). 

30 Jurčec, Skozi luči in sence, III, str. 80–81.
31 Andrej Rahten, "Korošec in hrvaška politika," Časopis za zgodovino in narodopisje 77=NV42, št. 2–3 

(2006), str. 54–65, tu 63–64.  
32 Jurčec, Skozi luči in sence, III, str. 225.
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je bila pogojena s hkratno izpolnitvijo slovenskih zahtev. Dravska banovina je 
združevala večino slovenskega etničnega ozemlja v Jugoslaviji,33 vendar Koro-
šec z njenimi obstoječimi kompetencami ni bil zadovoljen. Še zlasti mu je šel v 
nos banski svet, ki je bil zgolj približek nekakšnega pokrajinskega parlamenta.34 
Znano je, da je Korošec zato tudi v okviru režima Jugoslovanske radikalne zaje-
dnice veliko energije usmerjal v krepitev slovenske avtonomije, za kar je imel 
bolj ali manj tihi blagoslov kneza Pavla. V senci vzpona tretjega rajha je tako 
Slovenija pridobivala vedno več atributov avtonomije. Zunanjepolitični ure-
dnik Slovenca Alojz Kuhar se je konec leta 1937 takole pohvalil pred tiskovnim 
atašejem češkoslovaškega poslaništva: "Mi imamo svojo avtonomijo, kot smo 
želeli, slovensko administracijo imamo povsem v rokah, v njej ne boste našli 
niti enega Srba, zato tu delamo vse po svoji volji."35 Tudi Mohorič je sicer kasneje 
z manj naklonjenosti, a prav tako iskreno ugotavljal podobno kot njegov nek-
danji strankarski kolega: 

Zato, da se je poklonil maliku narodnega edinstva in ga praktično prevzel na dolg 
počak, je dr. Korošec dobil na voljo provinco Slovenijo, da je lahko brez priziva 
svobodno razpolagal z njo, lahko je po mili volji nastavljal prokonzula in propre-
torje, to je bana in vodilne uradnike.36 

Vsaj toliko, po možnosti pa še več, kot je bilo dovoljeno Slovencem v praksi, 
so želeli seveda tudi Hrvati, pravno formalno in dejansko. A v njihovem primeru 
je bil nujen temeljit sporazum s Srbi. Knez Pavle se je zavedal hrvaškega pro-
blema, a se dolgo ni mogel odločiti, kako pristopiti k njegovemu reševanju. Po 
Meštrovićevem pričevanju je Pavle običajno dejal: 

Pomagajte mi, jaz sem šibek in se ne razumem s Srbijanci, niti me nimajo radi, a 
če povem iskreno, tudi jaz ne njih. Zelo bi si želel, da se zadeve s Hrvati uredijo, 
ampak kako? Oni so neuvidevni in obsedeni od neke namišljene sile, Maček pa 
spet ….37 

Maček je imel sicer o knezu namestniku zelo dobro mnenje. Želel si je celo, 

33 Zakon o nazivu in razdelitve kraljevine na upravna območja z dne 3. 10. 1929 je sicer črnomaljski 
okraj dodelil Savski banovini, a je to trajalo samo do sprejetja oktroirane ustave leta 1931. Prim. Lovro 
Bogataj, "Uprava dravske banovine," v: Krajevni leksikon dravske banovine (Ljubljana, 1937), str. 1–8, 
tu 1 (dalje: Bogataj, "Uprava").

34 Jurčec, Skozi luči in sence, III, str. 162.
35 Ljubo Boban, Maček i politika Hrvatske seljačke stranke. Iz povijesti hrvatskog pitanja, I–II (Zagreb, 

1974), tu II, str. 321 (Boban, Maček).
36 ZJM, Mohoričev tipkopis.
37 Meštrović, Uspomene, str. 253.
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da bi njegovo regentstvo ostalo tudi po polnoletnosti Aleksandrovega prvoro-
jenca. Po Mačkovem mnenju namreč osemnajstletnik naj ne bil sposoben vodi-
ti niti njegove znamenite kmetije v Kupincu, kaj šele države.38 

V začetku septembra 1936 je knez Pavle povabil Mačka na Brdo in njun 
pogovor je trajal več ur. Govorila sta tudi o prednostih monarhije in republike, 
pri čemer je Maček dejal, da svojega republikanstva ne taji, ne bi pa imel nič 
proti monarhiji britanskega tipa. To je bila prava glasba za ušesa anglofilskega 
kneza, ki je z nasmehom potrdil, da je tudi njemu najbolj simpatičen britan-
ski tip monarhije. A hkrati je ob naštevanju srbskih politikov Mačka retorično 
vprašal, če se mu zdijo to Britanci. Maček se je po lastnem pričevanju na Pavlo-
vo željo sredi januarja 1937 sestal s Stojadinovićem. Sestanek je bil v "nevtralni" 
Sloveniji, v lovski hiši zagrebškega industrialca Deutsch-Maceljskega pri Breži-
cah. Toda bolj kot v debati o možnostih hrvaško-srbskega sporazuma sta sogo-
vornika uživala v zakuski, ki jima jo je serviral prijazni gostitelj. Večinoma sta se 
pogovarjala o zunanji politiki, razprava o notranji pa je bila omejena zgolj na 

38 Djokić, Elusive Compromise, 158.

Anton Korošec na Slomškovih dnevih, ki so potekali od 21. do 29. junija 1936 v Mariboru (PAM, SI_EV_
KETIS_0001_001, album 1)
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Stojadinovićevo vabilo, naj Maček vendar že vstopi v vlado. Hrvaški voditelj je 
to zavrnil, Stojadinović pa mu je ob slovesu dejal: "Škoda, da se ne moreva spo-
razumeti v notranji politiki tako, kot se strinjava v zunanji."39 

V memoarski literaturi lahko sicer zasledimo tudi podatek, da je bil Koro-
šec tisti, ki naj bi si prizadeval za srečanje med Mačkom in Stojadinovićem.40 
A kaže, da Korošec o omenjenem sestanku le ni bil vnaprej obveščen. O tem 
pričajo dogajanja naslednji dan, ko je imel napovedan shod v unionski dvorani 
v Ljubljani. Čeprav bi v skladu z običajem uredništvo Slovenca moralo prejeti v 
natis že vnaprej napisan govor, tokrat ni bilo tako in je Korošec "vidno improvi-
ziral". Publiko je obvestil o sestanku pri Brežicah, a je priznal, da vsebine pogo-
vora ne pozna: "Sicer ne vem, kako je poteklo, toda moji ljudje so mi sporočili, 
da sta obraza sijala v zadovoljstvu …." Sprva bi kazalo pomisliti na cinizem mini-
stra, ki je užaljenost zaradi neobveščenosti poskušal prikriti s humorjem. Težko 
je verjeti, da Korošca njegovi informanti ne bi obvestili o neuspehu sestanka. A 

39 Maček, Memoari, str. 179–180.
40 Joško Krošelj, "Dr. Korošec in Hrvati," v: Zbornik Svobodne Slovenije 1961, str. 87–103, tu 96 (dalje: 

Krošelj, "Dr. Korošec in Hrvati").

Anton Korošec se je udeležil velikega manevra vojske Kraljevine Jugoslavije na reki Kolpi, ki je potekal 
od 22. do 26. septembra 1937 (PAM, SI_EV_KETIS_0001_004, album 4) 
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iz nadaljevanja Koroščevega govora je razvidno dvoje: da je bil očitno res bolj 
slabo obveščen, toda hkrati je sestanek odobraval. Jurčec je predsednikovo 
zadovoljstvo opisal zelo slikovito: 

Kar razmahnil se je, večkrat celo širil roke, ko je popisoval, kako bi moralo biti 
to jutro v Belgradu; po mestu bi morala korakati vojaška godba in igrati vesele 
koračnice na poti proti Dedinjam, kajti tam je knez Pavel /…/ Dalje mu ni bilo 
treba govoriti, ker je dvorana utonila v ploskanju.41 

Toda kmalu se je pokazalo, da Stojadinović ni bil prava oseba za iskanje 
kompromisa s Hrvati. Tega se je očitno zavedal tudi Pavle, ki je nalogo, da preuči 
možnosti ustavne reforme zaupal raje Korošcu.42 Slednji je svoj položaj notra-
njega ministra znal dobro uveljaviti tudi v odnosu do dvora, kamor je pošiljal 
tudi poročila o strankarskih zborovanjih, ki jih je tja pisal kot notranji minister.43 
Korošec je že pred neuspešnim sestankom med Stojadinovićem in Mačkom za 
kneza naročil mnenja četverice uglednih pravnikov.44 Trije med njimi so bili 
Srbi: Slobodan Jovanović in Mihailo Ilić z beograjske univerze ter Laza Kostić 
s pravne fakultete v Subotici. Edini Hrvat je bil Ivo Krbek, profesor z zagrebške 
univerze, med njimi pa ni bilo prav nobenega Slovenca. Vsi so dobili isti vpra-
šanji: Ali je mogoče spremeniti oktroirano ustavo iz leta 1931 v času namestni-
štva in ali jo je dovoljeno spremeniti tako, da se zmanjšajo pravice kralja, kot 
jih jamči obstoječa ustava? Drugo vprašanje je imelo še tri podvprašanja. Prav-
niki so bili namreč konkretno vprašani, ali je dovoljeno uvesti parlamentarno 
monarhijo, zmanjšati kraljevi vpliv v primeru decentralizacije in dekoncentra-
cije oblasti ter mu zmanjšati civilno listo.45 

Podobno zanimiv, kot je bil nabor vprašanj, je bila tudi izbira pravnikov. 
Med vsemi je najbolj izstopal Jovanović, ugledni profesor z bogato kariero. Med 
drugim je bil predsednik Srbske kraljeve akademije in rektor beograjske uni-
verze. Bil je strokovnjak za ustavno pravo, veliko pa se je ukvarjal tudi z novejšo 

41 Jurčec, Skozi luči in sence, III, str. 225.
42 Ob tem velja spomniti, da je bil knez Pavle anglofil, čeprav je moral svojo politiko prilagajati realno-

stim nacističnega prodiranja. Korošec je kot notranji minister za razliko od šefa vlade Stojadinovića, 
ki je zunanjo politiko v celoti vezal na Berlin in Rim, doživljal laskave ocene tudi v poročilih britanske 
diplomacije, češ da je "edini neodvisni član Stojadinovićevega kabineta" (Avramović, Britanci, II, str. 
628). 

43 University of Columbia, Rare Book & Manuscript Library, Prince Paul Papers (dalje: UC, PPP), 
Koroščevo poročilo Pavlu, 18. december 1935. Korošec je v omenjenem poročilu knezu poročal 
o zborovanju Mačkovih privržencev 8. decembra 1935 v Veliki Gorici. Prim. "HSS in komunizem," 
Slovenec, 18. 12. 1935, št. 291, str. 2. Zahvaljujem se kolegu Boštjanu Malovrhu za posredovanje pri 
pridobitvi Koroščeve korespondence, ki je ohranjena v fondu kneza Pavla na newyorški univerzi 
Columbia. 

44 Prim. Djokić, Elusive Compromise, 115.
45 UC, PPP, Koroščevo pismo ministru dvora Milanu Antiću, 16. januar 1937.
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srbsko zgodovino. Ilić je bil dober poznavalec parlamentarizma in upravnega 
prava. Kostić je združeval ekonomska in pravna znanja, bil je odličen statistik. 
Nekaj časa je predaval statistiko tudi na ljubljanski pravni fakulteti. Krbek, edini 
Hrvat v četverici, je pogosto nihal med politiko in univerzo, saj je bil v letih 
1932–1934 župan Zagreba. Na zagrebški univerzi je predaval upravno pravo.46 
Ni jasno, ali je omenjena imena izbral osebno Korošec, ali pa so mu bila sugeri-
rana z dvora. Vsekakor pa je bil Korošec tisti, ki je z njimi komuniciral, s čimer 
je bilo tudi pravnikom jasno, koga je knez pooblastil za iskanje pravnih podlag 
za ustavno reformo. 

Vsi vprašani pravniki so se strinjali, da s pravnega vidika ni ovir za spre-
membo ustave tudi v času, ko državo v imenu mladoletnega kralja vodi name-
stništvo. Tisti ustavni členi, ki so se namreč navezovali na namestništvo, niso 
predvidevali omejitev v primerjavi s polno opravilno sposobnim kraljem. Tudi 
kar zadeva upravne reforme, ustava torej ni razlikovala med spremembami v 
času kraljeve mladoletnosti ali polnoletnosti, ko izvaja tudi efektivno oblast. 
Stališča, da imajo regenti manj pristojnosti od kraljev, so bila po mnenju vpra-
šanih pravnikov v preteklosti običajnejša. Oktroirana ustava Kraljevine Srbije 
iz leta 1901 je, na primer, izrecno prepovedovala kakršnokoli spreminjanje 
ustave v času kraljeve mladoletnosti. Toda že v Vidovdanski ustavi tega določila 
ni bilo več, vnesen pa ni bil niti v ustavo leta 1931. Pravniki tako niso videli 
ustavnih ovir ne za uvedbo parlamentarne monarhije namesto ustavne ne za 
dekoncentracijo in decentralizacijo oblasti. V vseh treh primerih je bilo ugoto-
vljeno, da bi se z omenjenimi spremembami zmanjšale zgolj pristojnosti vlade 
in ministrov, zgolj v manjši meri pa bi lahko vplivale na kraljeve. Drugi vidik 
je bil seveda političen. Po definiciji je bilo namreč namestništvo dolžno ohra-
njati oblast mladoletnega kralja tako dolgo, dokler je sam ne začne izvrševati. 
Torej je bilo treba razrešiti dilemo, ali lahko namestništvo zaradi državnih inte-
resov sproži tudi ustavno reformo. Tudi v času kraljeve mladoletnosti se namreč 
državno življenje ni prenehalo, ampak so nastajali novi in novi dogodki, ki jih je 
bilo treba sproti ocenjevati. 47 

Glede vprašanja decentralizacije oblasti je bil najbolj konkreten Krbek, ki 
je v svojem mnenju zapisal, da tudi "radikalnejša decentralizacija uprave, ki bi 
ustvarila v posameznih delih države posebne upravne organe, neodvisne od 
centralnih ministrstev, ne bi pomenila zmanjševanja kraljevske oblasti". Tudi ti 
organi bi bili namreč po Krbekovem mnenju spričo monarhističnega principa 

46 Jovanović in Kostić sta bila med drugo svetovno vojno zagovornika četniškega gibanja in sta umrla 
v emigraciji, Ilića pa so ustrelili Nemci. Krbek se je pridružil partizanom in je bil vezni člen med 
vodstvom Hrvaške kmečke stranke ter komunisti. Prim. Zdenko Radelić, Hrvatska seljačka stranka 
1941.–1950. (Zagreb, 1996), str. 26. Po vojni je Krbek nadaljeval univerzitetno kariero v Zagrebu, 
med drugim pa bil imenovan tudi za dopisnega člana SAZU. 

47 UC, PPP, ekspertize Jovanovića, Ilića in Kostića (brez datumov).
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odgovorni tudi kralju.48 Ali je Krbek s tem mnenjem že vizionarsko napovedo-
val prihodnost, je težko reči. A dejstvo je, da je po ustanovitvi Banovine Hrva-
ške postal namestnik bana Ivana Šubašića, nekdanjega solunskega prostovoljca 
in kasneje Mačkovega tesnega sodelavca, ki je bil tudi glavni hrvaški zaupnik 
krone v pogajanjih o državni reformi.49 

V okviru svoje posredovalne misije je Korošec navezal stike tudi s Šuba-
šićem. O tem priča Koroščevo pismo, ki se je ohranilo v zapuščini kneza Pavla 
na newyorški Univerzi Columbia. Gre za poročilo o Koroščevem sestanku s 
Šubašićem v Zagrebu 28. septembra 1937. Iz poudarkov pogovora je razvidno, 
da je Korošec govoril večinoma tudi v knezovem imenu. Uvodoma je Šubašić 
notranjega ministra vprašal, kako ocenjuje možnosti sporazuma med Mačk-
om in srbskimi strankami, ki so bile povezane v Združeni opoziciji. Korošec je 
odgovoril, "da če Združena opozicija misli zahtevati suspenzijo ustave, oktro-

48 UC, PPP, Krbekova ekspertiza, 14. januar 1937.
49 Tik pred marsejskim atentatom je Šubašić Mačku prinesel od Aleksandra zaupno sporočilo, da ga 

slednji namerava po vrnitvi iz Francije spustiti iz ječe in se nato z njim osebno pogovoriti (Maček, 
Memoari, str. 154–156).

Anton Korošec je bil slavnostni govornik na proslavi ob 30-letnici Kmečke zveze 8. avgusta 1938 na 
Brezjah (PAM, SI_EV_KETIS_0001_005, album 5) 
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iranje nove začasne ustave ali vsaj volilnega zakona, in če misli potem na kon-
stituanto, v kateri bi bila sprejeta brez preglasovanja nova, federalistična ustava, 
je vse to nerealno". Po Koroščevem mnenju bi proti nastopili najbolj energič-
no Jugoslovanska nacionalna stranka in vojska, "na koncu pa tudi vsak realen 
politik in državnik, ker bi to pomenilo skok v meglo, takšnega skoka pa ne sme 
nihče dovoliti, ki si želi to državo, njeno čast in njen ugled". Na Šubašićevo vpra-
šanje, kako potem naprej, je minister odgovoril, da so v Združeni opoziciji tudi 
pošteni ljudje, ki ne gledajo v daljno prihodnost, po drugi strani pa so v njej tudi 
takšni, ki si želijo zgolj prigrabiti oblast, nato pa se bodo izgovarjali, da ne more-
jo vsega uresničiti, kar so se obvezali, saj obstajajo prevelike ovire. Na vprašanje, 
kako naj ravnajo Hrvati, je Korošec odgovoril, "da ni druge realne poti, kot da 
zahtevajo vse tisto, kar je mogoče dobiti v okviru obstoječe ustave". To naj bi bila 
edina realna politika: "Kdor Hrvatom daje več, daje nekaj, česar ni." Na koncu 
je Šubašića tudi zanimalo, kaj si o tem misli osebno knez. Korošec je odvrnil, da 
lahko samo ponovi, da knez o Hrvatih, Mačku in Šubašiću vedno najlepše misli 
in govori. Šubašić je nato pripomnil, da si ne bi želel izgubiti zaupanja njego-
vega visočanstva. Korošec je poudaril, da bi Hrvati s tem izgubili največjega in 
najbolj merodajnega prijatelja. Še enkrat je ponovil, da knez "ne bo proti temu, 
da bi dal Hrvatom vse, kar je mogoče dati v okviru sedanje ustave in kar ne bo 
šlo na račun mladega kralja in kar ne bo v škodo cele države". Poldrugo uro 
trajajoči pogovor je Korošec v pismu knezu ocenil pozitivno. Dobil je vtis, da je 
Šubašić odobraval njegovo stališče in da ga bo zagovarjal tudi pri Mačku.50  

No, očitno Maček Šubašićevih nasvetov takrat ni poslušal. V začetku okto-
bra 1937 je bil namreč ustanovljen Blok narodnega sporazuma, v katerega sta 
se nekdanji stranki Kmečko-demokratske koalicije povezali z bivšimi demo-
krati, agrarci in glavnim odborom radikalne stranke. Blok se je nezadržno kre-
pil in Maček je sredi avgusta 1938 triumfalno obiskal Beograd.51 Stojadinović je 
postajal vedno bolj zaskrbljen. Toda Korošec ni popustil njegovim zahtevam, 
naj med pripravami na decembrske volitve z vladnimi pritiski onemogoči Mač-
kove ambicije.52 Stojadinović se je pritožil pri knezu, da bo Korošec "potolkel 
rekord kot liberalen minister za notranje zadeve". Po trditvah jugoslovanskega 
premiera je Koroščevo delovanje takrat menda obsojala tudi nemška diploma-

50 UC, PPP, Koroščevo pismo Pavlu, 29. september 1937.
51 Djokić, Elusive Compromise, 161–167.
52 O poteku volitev po Stojadinovićevem receptu je z veliko mero skepse poročala tudi britanska diplo-

macija. Za občinske volitve leta 1936 je tako na primer poročala, da so bile korektno izvedene zgolj na 
Hrvaškem in v Dalmaciji, kjer je bila premoč opozicije očitna, poleg tega pa tudi na Slovenskem, kar 
je bila posledica Koroščevega velikega vpliva. Za ostale dele države so Britanci ocenjevali, da so bile 
volitve izvedene po "običajnih balkanskih metodah". Tako so v Moravski banovini "žandarji odigrali 
svojo običajno vlogo, rezultati pa so bili ponarejeni" (Avramovski, Britanci, str. 468). 
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cija.53 A Korošec je ostal korekten, čeprav je med volilno kampanjo jasno dal 
vedeti, da nasprotuje Mačkovi "ptičji kletki", kot je na enem od shodov poime-
noval opozicijski blok.54 

Volitve v skupščino 11. decembra 1938 so potrdile, da Maček med Hrvati 
uživa malodane plebiscitarno podporo. Stojadinović je za vse krivil Korošca, 
češ da je šel predaleč, ko "je celo državnim uslužbencem dovolil, naj glasujejo, 
kakor hočejo". Korošec je odstopil in bil sredi januarja 1939 imenovan za pred-
sednika senata. Toda Stojadinović se ni dolgo veselil, saj je kmalu nato izgubil 
knezovo podporo. Po Meštrovićevem pričevanju je Pavlu odprlo oči Stojadi-
novićevo paktiranje z italijanskim zunanjim ministrom Galeazzom Cianom. Za 
knezov okus je Stojadinović zašel pregloboko s fašističnimi manirami. Izvedel 
je, da je naročil celo 30.000 uniform za svoje privržence. Sodu pa so dno izbila 
lovska druženja s Cianom v Belju. Pavle je povedal Meštroviću, da si je Ciano 
nekoč zaželel ženo nekega srbskega višjega oficirja, Stojadinović pa mu je ugo-
dil. V tem vzdušju sta menda sklenila dogovor, da bo Italija podprla razglasitev 
Velike Srbije in ji pomagala dobiti Solun ter pol Albanije, v zameno pa bi Stoja-

53 Jacob B. Hoptner, Jugoslavija u krizi 1934–1941 (Rijeka, 1973) (dalje: Hoptner, Jugoslavija), str. 145; 
Boban, Sporazum, str. 58. 

54 Djokić, Elusive Compromise, str. 184.

Anton Korošec na proslavi v Beogradu na Banjici 6. septembra 1938 (PAM, SI_EV_KETIS_0001_002, 
album 2) 
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dinović ukazal izprazniti zahodne kraje. Knez je izvod tega sporazuma menda 
držal v rokah že naslednji dan.55 O Stojadinovićevih spletkah je osebno obvestil 
Korošca, ki je seveda dobro razumel vsebino knezovega sporočila.56 

S padcem Stojadinovićeve vlade v začetku februarja 1939 in imenovanjem 
Dragiše Cvetkovića za novega ministrskega predsednika je reševanje hrvaškega 
vprašanja uradno postalo vladna prioriteta. Povod za Stojadinovićev odhod so 
bile žalitve na račun Hrvatov v beograjski skupščini, pri čemer je pomembno 
vlogo pri demontaži vlade odigral prav Korošec, ki očitno ni pozabil, da ga je 
Stojadinović odstranil iz vlade in ga umaknil na mesto predsednika senata. V 
odstopni izjavi, ki jo je peterica ministrov, med njimi tudi Cvetković, 3. februarja 
1939 podpisala kar v Koroščevem stanovanju (na Ulici kralja Milutina 21), je bil 
kot glavni razlog za njihov odhod navedeno, da Stojadinovićeva vlada prepre-
čuje sklenitev sporazuma s Hrvati.57 

Z odstranitvijo Stojadinovića je bil torej Korošec tisti, ki je odločilno odprl 
tudi vrata za reševanje hrvaškega vprašanja. Seveda je to lahko storil samo ob 
knezovi naklonjenosti. 2. aprila 1939 se je Cvetković pripeljal k Mačku v Zagreb 
najprej na vljudnostni obisk, naslednji dan pa sta začela s pogajanji.58 Srečanju 
je veliko pozornosti namenil tudi slovenski tisk. Slovenec je pogovore toplo 
pozdravil, saj da "za sporazum govorita srce in pamet". Kot je zapisal avtor uvo-
dnika, je sporazum že od nekdaj živel v duši Slovencev, Hrvatov in Srbov: 

Za sporazum govori srce, ker je sporazumevanje med brati nekaj naravnega. Naj 
je bilo v preteklih 20 letih ali tudi še prej med nami že karkoli, končno vendar vsi 
čutimo, da smo si medsebojno bližji kot s komurkoli, ki živi okrog nas. /…/ Če bi 
se odkrhnil le en del, se bodeta obdrobila in okrnila tudi ostala dva dela, ki bi brez 
tretjega ne mogla več dolgo držati svoje sedanje posesti. 

Sporazum pa naj bi narekovala tudi pamet, še zlasti v luči zaostrenih med-
narodnih okoliščin: 

Ni še dolgo tega, kar je angleški zunanji minister opozoril gotove evropske 
države, da bi pri sedanjem stanju mednarodne politike razpoke v njih državni 
zgradbi mogle postati zelo usodne, ter naj se zaradi tega podvizajo, da jih hitro 
zamaše. Vsaka špekulacija s tem, da bo potem onemu bolje, ako se znebi ostalih 
dveh in ostane sam, je najusodnejša zmota. Če se sporazumemo, bomo mi ostali 
gospodarji na tem krasnem prostoru Evrope, brez sporazuma pa bomo prej ali 

55 Prim. Meštrović, Uspomene, str. 255; Jurčec, Skozi luči in sence, III, str. 177. 
56 Krošelj, "Dr. Korošec, sporazum s Hrvati", str. 104. 
57 Hoptner, Jugoslavija, str. 146–150.
58 Boban, Maček, II, str. 34.
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slej na svoji lastni zemlji hlapčevali tujcu. 

Kot svarilo je Koroščevo glasilo izpostavilo češkoslovaški primer: 
Komu gre sedaj bolje? Kako je s Čehi, ki so mislili, da morajo Slovaki najprej posta-
ti Čehi, da jim bodo enakovredni bratje? In kako je s Slovaki, ki so mislili, da jim 
samostojna država prinese vso srečo? Kakšna je ta 'samostojna' Slovaška, od kat-
ere si močnejši sosedje še kar naprej režejo najboljše dele? Kdo je odnesel dobiček 
od nesloge slovanskih bratov?59 
 
Poročanje Slovenca o potrebi po sklenitvi hrvaško-srbskega sporazuma 

ne pušča nobenih dvomov, da je zbliževanje vladnih in Mačkovih stališč takrat 
podpiral tudi Korošec. Če pustimo ob strani nekoliko sentimentalno zaklinja-
nje k slogi treh južnoslovanskih bratov, so ključni razlog za takšno držo zuna-
njepolitične razmere. Sklicevanje na britanskega zunanjega ministra lorda 
Halifaxa seveda ne preseneča. Zanimivo pa je poudarjanje negativnih izkušenj 
Čehov in Slovakov. Slovaška politika navezave na Hitlerja očitno v Koroščevi 
stranki (še) ni uživala simpatij. 

Podroben potek pogajanj med Mačkom in Cvetkovićem je bil v literaturi 
že večkrat opisan.60 Že aprila sta se sporazumela glede glavnih točk sporazu-
ma, vendar se je zaradi zadržkov dvora vse skupaj zavleklo do srede avgusta. 
Glavni kamen spotike je bilo vprašanje ozemeljskega obsega bodoče Banovine 
Hrvaške, manj razhajanj pa je bilo glede definicije njenih kompetenc. Besedilo 
sporazuma je pripravljala skupina pravnih strokovnjakov, pri čemer je na vla-
dni strani glavno vlogo igral minister Mihailo Konstantinović. Od pravnikov, ki 
jih je konzultiral že Korošec, sta sodelovala tudi Ilić in Krbek, ki je deloval po 
Mačkovih usmeritvah, medtem ko Jovanovića niso pritegnili k sodelovanju in 
je bil nato eden glavnih nasprotnikov sporazuma. Poleg Ilića je imel pomemb-
no vlogo v Konstantinovićevi ekipi tudi profesor na beograjski pravni fakulteti 
Đorđe Tasić, ki je v dvajsetih letih predaval tudi na ljubljanski univerzi.61

Zdi se, da je Korošec Konstantinovićevo znanje zelo cenil, čeprav se je sle-
dnji znotraj vlade kmalu profiliral v njegovega ključnega nasprotnika. 62 Ni bil 
usmerjen negativno samo do Korošca, ampak sploh do slovenskih "klerikal-
cev". Ko so se pozno pomladi 1939 začela kazati prva razhajanja med Koro-
šcem in Mačkom glede ustanovitve nove hrvaške enote, je sicer Konstantinović 
še delil Koroščeve pomisleke o njenih kompetencah in obsegu, nato pa se je 

59 "K zagrebškim razgovorom," Slovenec, 4. 4. 1939, št. 78a, str. 1.
60 Prim. Boban, Sporazum, 145–190.
61 Mihajlo Konstantinović, Politika sporazuma. Dnevničke beleške 1939–1941. Londonske beleške 

1944–1945 (Novi Sad, 1998), str. 13, 17 in 53 (dalje: Konstantinović, Politika).
62 Jurčec, Skozi luči in sence, III, str. 237.
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postopno vse bolj postavljal na hrvaško stran. 
Na sestanku 1. maja 1939 so se s strokovno komisijo sestali trije prvaki Jugo-

slovanske radikalne zajednice: Cvetković, Korošec in Mehmed Spaho, ki je kot 
voditelj muslimanov igral zelo pomembno vlogo v jugoslovanski državi že od 
njene ustanovitve naprej. Slednjega je zmotilo Mačkovo prisvajanje okrajev 
Bugojno, Konjic in Stolac ter vzhodnega Mostarja: "Dvajset let nas Maček posi-

Knez Pavle Kara-
đorđević (Wikimedia 
Commons)
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ljuje s pravico /…/, zdaj pa bi želel vzeti muslimanske okraje." Korošec je bil glede 
Mačkovih zahtev še ostrejši: "Obnaša se kot Hitler, razbojniško: kjer vidi nekaj 
svojih, si vzame cel kraj." Cvetković je Mačka vzel v bran, češ da je slednji sprva 
zahteval plebiscit v vseh "prečanskih" pokrajinah, a se mu je nato le odpovedal v 
Vojvodini in delu Dalmacije. Vse prisotne je neprijetno presenetil zemljevid, na 
katerem je Maček lastnoročno narisal meje bodoče hrvaške enote. Korošec je bil 
ob tem zadržan do nadaljevanja pogajanj, Spaho pa je ugotovil, da tako pač več 
ne gre naprej. Cvetković je spet branil Mačka, češ da je pod pritiskom hrvaških 
"frankovcev", zato zahteva v javnosti več, kot ve, da mu pripada. Korošec je pri-
stopil h Konstantinoviću in se na Mačkovi karti zanimal, kakšna je etnična struk-
tura severne Dalmacije in sosednjih hrvaških okrajev. Zviti Korošec je to seveda 
dobro vedel, a je s spraševanjem želel vzbuditi pozornost glede srbskega etnič-
nega značaja omenjenih ozemelj. Zanimiva je bila tudi simbolična debata glede 
naziva nove tvorbe. Medtem ko je Maček v osnutkih pisal "banovina Hrvaška" z 
veliko začetnico "H", je Cvetković zagovarjal ravno obratno: "Banovina hrvaška". 
Ko je Cvetković dejal, da ni mogel odvrniti Mačka od njegovega načina pisanja 
imena, je Korošec pribil, "da bomo mi pisali uradno z malim h".63 

Po pričevanju Joška Krošlja, Koroščevega nekdanjega osebnega tajnika, 
nato pa urednika Slovenca v Beogradu, je Cvetković predsednika senata redno 
obveščal o poteku pogovorov. Torej je bil Korošec s pogajanji "na tekočem". 
Ne gre pozabiti, da je njuno zavezništvo segalo še v čas, ko je Korošec zasedel 
po atentatu na Radića premiersko mesto in je Cvetkovića v vlado pritegnil kot 
ministra za vere.64 Toda sčasoma je Cvetković očitno vse bolj podlegal Mačkov-
im argumentom, njegovi sestanki s Korošcem pa so postajali zgolj formalnost. 

Po Mačkovem pričevanju je imel enega ključnih pogovorov s Cvetkovićem 
v prvi polovici avgusta 1939 v salonskem vagonu na postaji v Zidanem Mostu.65 
Pomembna je bila tudi spontana večerja 14. avgusta na Mačkovi posesti v 
Kupincu, ki jo je Konstantinović označil za "slavje, na katerem se spravljajo sprti 
bratje". Malo zatem sta sicer skupaj s Cvetkovićem obiskala tudi Korošca v Begu-
njah, kjer je običajno preživljal poletja, a je sestanek trajal zgolj pol ure.66 Maček 
je takrat v intimnejših družbah o Korošcu govoril z veliko mero nezaupanja, ob 
neki priložnosti ga je imenoval celo za "gangsterja". Podobno nezaupljiv je bil 
tudi do Spahe. Vprašanje sporazuma naj bi bilo po Mačkovem mnenju veza-
no zgolj na srbsko-hrvaške odnose, Slovenci pa naj bi bili drugotnega pomena. 
Jugoslovanski problem naj bi se torej rešil zgolj z "dualističnim razumevanjem". 
Mačkovo časopisje je pisalo, da Slovenci ne morejo sodelovati pri vprašanjih, ki 

63 Konstantinović, Politika, 20–21.
64 Krošelj, "Dr. Korošec, sporazum s Hrvati", str. 105–106.
65 Maček, Memoari, str. 191; Boban, Maček, II, str. 63.
66 Konstantinović, Politika, str. 29.
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jih menda neposredno ne zadevajo. Za njih naj bi bilo čisto dovolj, če bi lahko 
ohranili dotedanji položaj.67 Prav takšno, "dualistično" izključevanje Slovencev 
pa je bila Koroščeva največja nočna mora, saj je svojo politiko tradicionalno 
gradil na vlogi nekakšnega jezička na tehtnici med Beogradom in Zagrebom.68 
Tudi odgovor na vprašanje, v kateri del napovedane dualistične zgradbe, če bi 
do nje prišlo, bi posledično vključili Dravsko banovino, je bil na dlani. Vsaj geo-
grafski razlogi so govorili v prid velikohrvaški rešitvi.

Zdi se, da je vsaj sprva tudi knez Pavle precej skeptično ocenjeval nenehno 
povečevanje Mačkovih pogajalskih zahtev. Ko mu je Šubašić na avdienci konec 
marca 1939 dejal, da Hrvati zahtevajo svoje "zgodovinske meje", je Karađorđe-
vić z neprikritim sarkazmom vprašal: "Ali mislite [meje] iz devetega ali enajstega 
stoletja?" Toda Šubašić se ni dal zmesti in je pojasnil, da je imel v mislih tiste iz 
14. stoletja. Pavle je nato nejevoljno pripomnil, da Maček v Bosni in Hercego-
vini nima podpore niti pri katoliških patrih.69 Toda sčasoma je tudi knez nehal 
postavljati takšna vprašanja. V to so ga prisilile mednarodne okoliščine, saj je 
menil, da je državo potrebno zaradi zunanjih nevarnosti državo čimprej kon-
solidirati. 

V nedeljo, 20. avgusta 1939, sta se Maček in Cvetković v zagrebških banskih 
dvorih končno uspela zediniti glede besedila sporazuma. Pogajanja so bila po 
Mačkovem pričevanju sklenjena točno ob polnoči.70 Po pričevanju Jurčeca je 
bil Korošec že isti dan obveščen o uspešnem poteku pogajanj. Tisto avgusto-
vsko nedeljo je Korošca vest o sprejetem sporazumu doletela med kramljanjem 
za omizjem v Begunjah, kjer sta mu družbo poleg Jurčeca delala tudi Fran Sale-
ški Finžgar in ban Marko Natlačen: 

Iz hiše je pritekel do Korošca njegov osebni tajnik in mu povedal na uho, da ga 
kličejo na telefon. Videlo se je, da je Korošec že čakal. Ni bilo dolgo. Vrnil se je 
zelo razvnet in nam dejal: 'Gospoda, končano je; pravkar sem prejel sporočilo, da 
je sporazum med Srbi in Hrvati dosežen. Na današnji seji so dosegli sporazum pri 
sestavi končnega besedila /…/'. 

Pričakovati je bilo, da bo v tem zgodovinskem trenutku našel priložnostno 
besedo pisatelj Finžgar, a je ni: "Vse je še molčalo, ko se je Korošec obrnil proti 
meni: 'No, čujte, vi povejte tiste Prešernove verze: Žive naj vsi narodi /…/'." Jur-
čec jih je povedal, Korošec pa je odobravajoče pritrdil: "Tako je /…/ Ne vrag, le 

67 Boban, Sporazum, str. 261–263.
68 Prim. Grdina, "Anton Korošec", str. 225–226.
69 Djokić, Elusive Compromise, str. 193–194.
70 Maček, Memoari, str. 191.
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sosed bo mejak /…/."71 
Zdi se, da so bili Prešernovi verzi ki jih je Korošec spontano predlagal zbra-

nemu omizju, le nekoliko prezgodaj izrečeni. Korošec je sicer vedel za pogovo-
re med Cvetkovićem in Mačkom o pripravi sporazuma,72 a razvoj dogodkov v 
naslednjih dneh je pokazal, da vsebine dogovora ni poznal. Težko je oceniti, v 
kolikšni meri je bila to posledica njegove odločitve, da med samimi pogajanji 
ne kvari igre še z izražanjem slovenskih zahtev. Miha Krek, eden od dveh Koro-
ščevih ministrov v vladi, ki se je takrat v Koroščevi senci še kalil kot politik, je 
zaman čakal navodil, kdaj naj sproži podobne slovenske zahteve na vladi. Po 
podpisu sporazuma pa mu je Korošec menda dejal: "Voza nikdar ne smeš preo-
bložiti, sicer se ti zlomi os in obtičiš. Hrvatsko vprašanje je bistveno tudi za našo 
bodočnost." Na pripombo, da bodo ljudje to težko razumeli, je odvrnil: "Razu-
meli bi šele tedaj, če bi videli in doživeli strahotno nesrečo, ki lahko nastane za 
nas iz srbsko-hrvatskega sovraštva. Tega nas pa Bog varuj."73 

Knez je naposled 24. avgusta 1939 med avdienco na Brdu sprejel predlog 
sporazuma, ki je bil uradno podpisan 26. avgusta. Sporazum se je sicer opiral 
na 116. člen ustave, ki je kroni z naknadno potrditvijo skupščine omogočal, 
da v razmerah, ko so ogroženi javni mir, varnost in javni interes izdaja začasne 
uredbe za celotno državo ali samo za njene dele. Mačku je res uspel veliki met. V 
enem od kasnejših pogovorov mu je Konstantinović celo zabrusil, da so Hrvati 
dobili s sporazumom več, kot jim je dajala pogodba z Madžari leta 1868, s kate-
ro so dokazovali kontinuiteto svoje državnosti.74 

Krošelj je v enem od spominskih zapisov poudaril, da je bil Korošec ob 
seznanitvi z besedilom sporazuma razočaran in se je čutil prevaranega. Spora-
zuma ni preprečil, a tudi slabe volje ni skrival.75 Že na dan podpisa je h Korošcu 
v Begunje priromal velik del ministrske ekipe pod Cvetkovićevim vodstvom, 
čeprav brez Mačka.76 Cvetković je takrat Korošcu zatrdil, da bodo vse, kar je 
s sporazumom zagotovljeno Hrvatom, dobili tudi Slovenci. Korošec je njego-
vo poročilo pospremil z besedami: "Dobro, dobro! Naj bo srečno!" Vendar se je 
kmalu pokazalo, da je Cvetković slovenskega voditelja zavedel. Ko je namreč 
predstavnik centralnega tiskovnega urada v Ljubljani Pavle Grubišić Korošcu 
prebral besedilo, je slednji doživel hladen tuš: "Ali za Slovence ni nič določeno?" 
Prosil je, da mu ga še enkrat prebere, tokrat počasneje. Koroščev komentar je 

71 Jurčec, Skozi luči in sence, III, str. 241–242.
72 Krošelj, "Dr. Korošec, sporazum s Hrvati", str. 105. 
73 Miha Krek, "Dr. Anton Korošec", v: Zbornik Svobodne Slovenije 1951, str. 69–72, tu 72. 
74 Konstantinović, Politika, str. 233. Prim. Oton Ambrož, "Hrvatsko vprašanje je zopet v ospredju", v: 

Zbornik svobodne Slovenije 1975, str. 158–177, tu 161–162. 
75 Krošelj, "Dr. Korošec in Hrvati", str. 100.
76 "Ministri pri dr. Korošcu," Slovenec, 27. 8. 1939, št. 195, str. 2.
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bil: "Prevarili so me. Toda to se jim bo maščevali [pravilno: maščevalo]." Nasle-
dnji dan je Grubišiću in njegovemu kolegu iz tiskovnega urada Bošku Bogdano-
viću na kosilu v Begunjah ponovil, da je sporazum podprl, ker je verjel Cvetko-
vićevim zagotovilom glede pravic Slovencev, sicer bi storil drugače.77 

To seveda ni bila prva politična prevara, ki jo je moral Korošec doživeti v 
dvajsetletni jugoslovanski državni zgodovini. Vendar slovenski prvak svojega 
odnosa do Hrvatov ni oblikoval na podlagi trenutnih negativnih čustev, ampak 
je tudi v tem primeru prevladala njegova realna politika. V njenem okviru je bila 
glavna stalnica ohranitev Jugoslavije kot garanta avtonomnega razvoja sloven-
skega naroda. In Korošec je dobro vedel, da Jugoslavije brez Hrvatov ni mogoče 
ohraniti.78 

Prevarane so se čutili tudi muslimanski politiki. S smrtjo Mehmeda Spahe 
29. junija 1939 je Korošec izgubil dolgoletnega zaveznika, ki je podobno kot 
on sodil v krog ustanovnih očetov Jugoslavije. Novi muslimanski politični 
vodja je postal Džafer Kulenović, ki je glede reorganizacije države zagovarjal 
predhodnikovo linijo. Nezadovoljni pa so bili tudi v vrstah srbskih opozicijskih 
strank. Maček se je dokaj lahkotno odpovedal Bloku narodnega sporazuma, pri 
čemer se je pokazala velika razlika v pogledih na prihodnost države med njim 
in nekdanjimi opozicijskimi partnerji iz Srbije. Če so slednji še naprej zahte-
vali odpravo oktroirane ustave in vrnitev k izvornim načelom parlamentarne 
demokracije, Mačka to vprašanje ni (več) skrbelo.79 Pokazalo se je, da je bila 
ustanovitev Banovine Hrvaške precej lažje dosegljiva na podlagi kompromisov 
s Cvetkovićem in knezom Pavlom. Slednji je najbolj trdno vztrajal prav pri tem, 
da se ustave v času kraljeve mladoletnosti ne sme spreminjati. Mačku je bilo 
jasno, da je bolje pustiti leva, naj spi. 

Korošec in njegovi somišljeniki so se morali sprijazniti s tem, da bo potreb-
no do podobnega sporazuma, kot je uspel Mačku, šele priti. Možnosti za izpol-
nitev tega cilja sprva vseeno niso bile slabe. Najprej je treba ugotoviti, da je bila 
26. avgusta 1939 poleg Uredbe o ustanovitvi Banovine Hrvaške sprejeta tudi 
Uredba o razširitvi predpisov za hrvaško banovino na ostale banovine, ki je vsaj 
teoretično omogočala tudi ustanovitev Banovine Slovenije.80 Poleg tega je v 
Cvetković-Mačkovi "vladi narodnega sporazuma" sodeloval tudi slovenski del 
Jugoslovanske radikalne zajednice, ki ga je v Beogradu predstavljal gradbeni 

77 Krošelj, "Dr. Korošec in Hrvati", str. 100.
78 Prunk je v okviru svoje tehtne ocene takratno Koroščevo držo takole povzel: "V narodnem sporazu-

mu, za katerega si je prizadeval v letu 1939, so ga zaigrali in obšli. Sklenjen je bil samo srbsko-hrvaški 
sporazum Cvetković-Maček. V zadnjem letu življenja si je, znova minister, prizadeval za uravnoteže-
nje slovenske politike v odnosu do Beograda in Zagreba, to je za prijateljstvo s Hrvati, kar so mu ti ob 
smrti priznali." (Prunk, "Politični profil", str. 51). 

79 Djokić, Elusive Compromise, str. 210.
80 Besedilo uredb je objavil Slovenec, 27. 8. 1939, št. 195, str. 2.



871

S
H
S 

tudia
istorica
lovenica

minister Miha Krek.81 Verjetno pa tudi Korošcu, ob vseh njegovih izkušnjah in 
vplivu, ni bilo mogoče odrekati sposobnosti, da doseže ustanovitev Banovine 
Slovenije. 

Slovenčev uvodnik 30. avgusta 1939, posvečen sklenitvi sporazuma, zato 
sploh ni kazal Koroščeve slabe volje, ampak mu je nasprotno pripisal celo veli-
ke zasluge za zgodovinski dogovor: 

Naš narodni voditelj se je zanj boril vseh dvajset let, kar obstoja nova jugoslovan-
ska država, tako, kadar je bilo zastopstvo slovenskega naroda v opozici[ji], kakor 
takrat, ko je z namenom, da s svojim sodelovanjem doprinese k evoluciji države 
v smislu enakopravnega položaja njenih treh narodnih enot, bilo po svojih silah 
udeleženo pri vodstvu državnih poslov.

 A glavna poanta uvodnika je bil poudarek, da "daje druga uredba tudi Slo-
vencem pravico do enake samouprave, kakor so jo dobili Hrvati". S tem je bila 
"zakonito priznana in v temelju izrečena tudi pravica slovenskega naroda do 
najširše samostojne zakonodajne notranje uprave v političnem in gospodar-
skem ter kulturnem pogledu v skupni državi s Srbi in Hrvati". Do oblikovanja 
slovenske "narodne samooblasti" naj bi prišlo "ob svojem času v smislu naših 
posebnih razmer in potreb", izhajala pa naj bi "iz načela, da smo Slovenci prav 
tako svoj narod, kakor so Hrvati, ki so dobili svojo banovino na tej podlagi".82 10. 
septembra 1939 je o tem razpravljal pod Koroščevim predsedstvom banovin-
ski odbor Jugoslovanske radikalne zajednice, kmalu nato pa sta bili v Ljubljani 
ustanovljeni posebni komisiji: ena za politično-pravna, druga pa za finančna 
vprašanja. Ti dve naj bi nato podali predloge državni komisiji, ki so jo sestavljali 
Konstantinović, Marković, Krek in podban Dravske banovine Stanko Majcen. 
Ustanovitve Banovine Slovenije pa takrat ni podpiral samo slovenski del Jugo-
slovanske radikalne zajednice, ampak tudi slovenski privrženci Jugoslovanske 
nacionalne stranke.83 

Krek je na sestanku 16. septembra 1939 zahteval od Konstantinovića usta-
novitev Banovine Slovenije po identičnem predpisu, kot je bila hrvaška. Razpo-
loženje med Slovenci je orisal v temnih barvah: "Hrvati, ki so bili proti državi, so 
dobili vse, državotvorni Slovenci pa nič." Nezadovoljstvo je vladalo tudi zara-
di sestave vlade, saj so imeli Slovenci v njej zgolj enega ministra, čeprav bi jim 
morala po sporazumu pripadati dve mesti. Krek je dejal, da je sedaj zgolj z enim 
slovenskim članom v državi vlada Srbov, Hrvatov in Slovenca, ne pa več Slo-
vencev. Proti Korošcu naj bi se oblikovala nova ljudska stranka. Ob vsem tem je 

81 "Vrnitev ministra dr. Kreka", Slovenec, 29. 8. 1939, št. 196, str. 2.
82 "Sporazum in Slovenci", Slovenec, 30. 8. 1939, št. 197, str. 1.
83 Boban, Maček, II, str. 231.
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Korošec zahteval čimprejšnjo širitev uredbe o Banovini Hrvaški tudi na Slove-
nijo. Krek je na to temo govoril tudi z Mačkom, ki menda ne bi imel "nič proti", 
ampak je izrazil skepso, če bodo Srbi tudi Slovencem dovolili "državnopravne 
atribute". Čeprav ni vedel, kaj je imel Maček s tem v mislih, je bilo sklepati, da gre 
za določilo, po katerem mora ban podpisati vsak pisni akt kraljevske oblasti iz 
delokroga Banovine Hrvaške. Konstantinović se je v pogovoru s Krekom delal, 
kot da o tem nič ne ve. A v pogovoru s pravosodnim ministrom Lazarjem Mar-
kovićem 19. septembra 1939 je odkril prave karte. Ko mu je Marković dejal, da 
je potrebno tudi Slovencem dati enako banovino kot Hrvatom, je Konstantino-
vić to zavrnil. Deloma bi se lahko pogovarjali o širitvi kompetenc, nikakor pa ne 
o enakem položaju bana, odgovornega saboru, ali pa o posebnem upravnem in 
računskem sodišču. Po mnenju Konstantinovića tudi ne bi smelo izgledati, "kot 
da so Slovenci dobili kar tako nekaj, kar so Hrvati dolgo čakali".84

Najbolj podrobno je zahteve po ustanovitvi Banovine Slovenije v članku 
septembra 1939, nato pa še v posebni knjižici, ki je izšla leta 1940, utemeljil 
Andrej Gosar. Uvodoma je poudaril, da je sklenitev sporazuma s Hrvati brez Slo-
vencev zdramila marsikoga, "ki se je prej slepo udajal upanju, da se bo vse tako 
rekoč samo po sebi tudi za nas dobro izteklo". Tudi za Slovence naj bi mini-
la "doba lenega in brezbrižnega čakanja in zaupanja", da bodo drugi poskrbeli 
za njihove želje. Gosar je ugotavljal, da je sporazum "razdelil državo v dva veli-
ka dela, srbskega in hrvaškega, medtem ko je Slovenija ostala nekak privesek 
srbskega dela Jugoslavije". Zavrnil je trditve, da se lahko Slovenci zadovoljijo 
z obstoječim stanjem, češ da se tudi Srbi morajo sprijazniti z banovinami, ki 
imajo manjše pristojnosti od hrvaške: 

Zato bi bila vsakršna primerjava Slovenije s katerokoli banovino v Srbiji v tej 
zvezi nesmiselna ter bi pomenila popolno preziranje vseh tistih narodnostnih, 
kulturnih, geografskih, gospodarskih in socialnih dejstev in okolnosti, zaradi kat-
erih smo se vseh dvajset let borili za primerno samostojnost in resnično enako-
pravnost v državi. 

Opozoril je tudi na potrebo, "da se vrhovna uprava srbskega dela države 
strogo loči od skupne državne uprave". Srbi so namreč spričo prevlade v osre-
dnjih oblastnih organih v Beogradu še vedno lahko izvajali precejšen vpliv 
na državne in banovinske zadeve zahodno od Banovine Hrvaške. Torej so po 
Gosarjevem mnenju v novi državni ureditvi prav Slovenci potegnili najkrajšo. 
Pri osrednji oblasti so bili namreč še naprej "tako rekoč brez vpliva in veljave, 
doma pa nimamo po sedanji centralistični ureditvi nikake možnosti, da bi se 

84 Konstantinović, Politika, str. 49–50.
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razmahnili in zaživeli dovolj intenzivno narodno in politično življenje". Nastala 
je namreč državna ureditev, ki je Slovence izolirala: "Tako smo proti svoji volji 
postali nekak mrtev del državne celote brez pravega skupnega in brez zado-
stnega lastnega življenja." Gosar je tako zahteval dokončanje reorganizacije 
kraljevine tako, "da se Slovenija na eni in ves srbski del države kot ena sama 
celota na drugi strani postavijo v isto vrsto z novo hrvaško banovino, da dobe 
enak državnopravni položaj in enake pravice in dolžnosti, kot jih sporazum 
daje nanovo ustanovljeni hrvaški banovini".85  

Če seveda izvzamemo položaj v Stari in Južni Srbiji, kjer so verjetno koso-
vski Albanci in Makedonci Slovencem njihove pravice močno zavidali, se je 
treba strinjati z Gosarjem, da je bil položaj Slovencev po sporazumu med Cvet-
kovićem in Mačkom v bistvu slabši kot pred njim. Nastala je neke vrste asime-
trična federacija, v kateri so Slovenci delovali kot nekakšen privesek Banovine 
Hrvaške, ozemeljsko ločen od preostanka države. Gosarjev predlog je bil, da se 
državo rekonstruira v trialističnem smislu. Sicer je priznaval, da bi bilo potreb-
no upoštevati tudi posebne potrebe in zahteve določenih pokrajin, zlasti Bosne 
in Vojvodine. A to ne pomeni, da je zagovarjal popolno federalizacijo države v 
smislu Mačkovih zahtev na predvečer kraljeve diktature. Načeloma naj bi bila 
trialistična reorganizacija manj zahtevna, a tudi ta se je začela odmikati. Notra-
njepolitične in zunanjepolitične okoliščine so se hitro spreminjale, kar je ote-
ževalo izpolnitev slovenskih državnopravnih načrtov.

Enega od razlogov, da je Korošec kljub razočaranjem sporazum le podprl, 
je treba iskati v mednarodni politiki. Tik pred podpisom sporazuma je Koro-
šec menda že vedel, da se pripravlja pakt med nacisti in sovjeti, ki je bil najprej 
usmerjen v delitev Poljske.86 Spričo zapletov v mednarodnem prostoru je bil 
tudi Korošec pripravljen še nekoliko počakati. Druga ovira za nadaljnjo decen-
tralizacijo pa je bila notranjepolitična. Proti sporazumu je nastopila vplivna 
skupina srbskih intelektualcev, med njimi Srbski kulturni klub, ki ga je vodil Slo-
bodan Jovanović. Torej isti pravnik, ki je pred dvema letoma za Korošca izdelal 
mnenje o možnosti ustavnih reform, po nasvete pa se je k njemu zatekal tudi 
pokojni kralj. V pogovoru z Meštrovićem je nekaj dni po sklenitvi sporazuma 
dejal, da ta Srbov ne obvezuje, saj ga je podpisal "en cigan". Sploh je obžaloval, 
da so se Srbi leta 1918 odločili za Jugoslavijo, namesto da bi že takrat Srbija 
zgolj razširila oblast na "prečanske srbske pokrajine", Hrvate pa prepustila lastni 
usodi.87 

Po mnenju srbskih kritikov je bila v državi vzpostavljena neenakopravnost, 
saj so hrvaški ministri lahko odločali o vseh zadevah, prenesenih na Banovino 

85 Andrej Gosar, Banovina Slovenija (Ljubljana, 1940), str. 3–7.
86 Jurčec, Skozi luči in sence, III, str. 242–243.
87 Meštrović, Uspomene, str. 257.
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Hrvaško, tudi v drugih banovinah. V Beograd so skupaj z ministri prišle njihove 
ekipe, da bi izvedle po posameznih ministrstvih prenos pristojnosti za zadeve, 
ki so bile sedaj v domeni banovine. Po eni strani se nihče drug ni smel vmeša-
vati v zadeve Banovine Hrvaške, po drugi strani pa je Hrvaška kmečka stran-
ka nastavljala svoje kadre po resorjih kot nekakšno "hrvaško kontrolo". A to še 
ni bilo vse. Mačku je hkrati z ustanovitvijo Banovine Hrvaške uspelo doseči še 
več koncesij. Postal je podpredsednik Cvetkovićeve vlade, dosegel pa je tudi 
razpustitev skupščine, izvoljene na decembrskih volitvah preteklo leto. Sedaj 
je zahteval, da se volitve izvedejo pred nadaljnjo reorganizacijo države. Naspro-
tno je Koroščeva stranka zahtevala najprej ustanovitev Banovine Slovenije, šele 
nato pa je bila pripravljena iti na volitve. Ker pa so bili razveljavljeni tudi zako-
ni o volitvah narodnih poslancev, tisku, zborovanju in združevanju, teh ni bilo 
mogoče organizirati. Brez potrditve novega stanja v narodni skupščini, kot je 
določal 116. člen ustave, pa je bila tudi Banovina Hrvaška zgolj začasna tvorba.88 

Kljub temu se je Maček obnašal, kot da bo nova ureditev večna. Celo več, 
v pogovoru s kraljevim namestnikom Perićem 1. novembra 1939 se je menda 
zavzel, da se hrvaško-srbski dualizem v državi ohrani, Slovenijo pa bi vključili 
kar v – Banovino Hrvaško. Med tako razširjeno Hrvaško in preostankom države 
pa naj bi bila zgolj neke vrste personalna unija.89 Ne samo Maček, tudi nekateri 
drugi vplivni člani vodstva stranke so zagovarjali dualistično Jugoslavijo. Med 
njimi velja omeniti Juraja Krnjevića in Augusta Košutića, ki sta med diktaturo 
zapustila državo in delovala v emigraciji. Mačku sta sugerirala, da lahko pristane 
na dualistično državno ureditev po vzoru na Avstro-Ogrsko, vendar se je treba 
izogibati sklicevanju na to analogijo, da ne bi razburili Beograda.90 

Korošcu se je torej na večer življenja zgodovina ponovila kot farsa. Ko je 
bil še v dunajskem parlamentu, je namreč neusmiljeno kritiziral dualistično 
avstro-ogrsko ureditev in se hudoval zaradi politike ogrskih vladnih krogov na 
Hrvaškem.91 Sedaj pa je bil naenkrat soočen z možnostjo preureditve Jugosla-
vije v neke vrste Srbo-hrvaško monarhijo, le da so tokrat hrvaški politiki očitno 
pozabili na njegove zasluge iz habsburških časov. In če je nekoč zagovarjal tri-
alistično reformo Avstro-Ogrske, se je sedaj spet zavzemal za oblikovanje treh 
državnopravnih enot, seveda v precej ožjih geografskih koordinatah. Bistvena 
razlika je bila tudi v tem, da je velikoavstrijski trializem temeljil na povezovanju 
Slovencev in Hrvatov, jugoslovanski pa na njihovi ločitvi. Zadeve so jeseni 1939 
očitno ušle nadzoru in Korošec je začel pritiskati na Cvetkovića, naj pohiti z 

88 Krošelj, "Dr. Korošec, sporazum s Hrvati", str. 109.
89 Konstantinović, Politika, str. 65.
90 Djokić, Elusive Compromise, str. 95–96.
91 Prim. Feliks J. Bister, Anton Korošec, državnozborski poslanec na Dunaju. Življenje in delo 1872–1918 

(Ljubljana, 1992).
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izpolnitvijo slovenskih zahtev. 
3. novembra 1939 so se v vladnih prostorih srečali Cvetkovićevi ministri, 

vendar brez hrvaških kolegov. Tema izjemno zanimivega sestanka, na katerega 
je v znani monografiji o "varljivem kompromisu" opozoril Dejan Djokić, je bila 
nadaljnja reorganizacija države. Cvetković je uvodoma ugotovil, da bi jo morda 
lahko preložili na čas, ko bo kralj polnoleten. Korošec je temu nasprotoval, 
"ker stvarnost zahteva rešitev". Marković je dejal, da bi v tem primeru tudi Srbiji 
moral biti odobren novi status. Korošec je odvrnil: 

Nisem samo Slovenec, ampak tudi Jugoslovan, in zato [menim, da] je te zadeve 
potrebno postaviti na dnevni red, da vidimo, kaj pripada [posameznim] ple-
menom in kaj [državi kot] celoti. Vsa ta vprašanja zahtevajo hkratno odločitev, 
sicer ne bo znano, kje je celota in kaj je ostalo od nje. 

Cvetković se je takšnemu razmišljanju postavil po robu: "Ne morem spre-
jeti ločene Hrvaške, ločene Slovenije /…/, in da samo Srbija ostane Jugoslavi-
ja." Vodja agrarcev Milan Gavrilović je poudaril, da je potrebno tudi za druge 
narediti enako, kot so dosegli Hrvati. Izrazil je skrb o težavnosti preobrazbe 
države, še zlasti zaradi problemov Bosne, Črne Gore in Vojvodine. Toda rešitev 
naj bi bila možna in nujna. Zavzel se je za takojšnjo rešitev pravnega položaja 
Slovenije, ampak treba bi se bilo posvetiti tudi srbskemu vprašanju. Po mnenju 
Kulenovića bi razdelitev države na tri enote "ubilo celoto". Treba bi bilo upošte-
vati čustva in običaje ljudi, zato si tudi Bosna in Hercegovina, ki je stoletja žive-
la lastno življenje, zasluži posebno enoto. Gavrilović se je zavzel za trializem, 
pri čemer bi dobila Bosna poseben položaj znotraj ene od treh enot, srbske. 
Cvetković je dejal, da bi v tem primeru Hrvati morali vrniti občine, ki sodijo v 
morebitno četrto enoto. Marković je ustanovitvi četrte enote odločno naspro-
toval, Kulenović pa je vztrajal, da je Bosna in Hercegovina "mini Jugoslavija", 
brez katere država sploh ne more obstajati. Gavrilović ga je zavrnil, da četrte 
enote ne bi sprejel niti en odstotek bosanskih Srbov. In če je Kulenović trdil, da 
brez avtonomne Bosne in Hercegovine tudi ni Jugoslavije, je Gavrilović argu-
mentiral, da Jugoslavije tudi ne bi bilo, če je ne bi držali skupaj Srbi. Na tej točki 
je Cvetković zaključil razpravo in se zavzel, da se iskanje rešitve prepusti "svo-
bodno izvoljenim predstavnikom", zaenkrat pa da noče tvegati padca vlade, če 
bi se še naprej vztrajalo pri definiranju omenjenih problemov.92  

Vendar Slovenci niso nameravali odnehati. 14. decembra 1939 je Krek 
ponovno poskušal prepričati Mačka, naj podpre nadaljnjo reorganizacijo drža-
ve. Toda Maček nad predlogom ni bil navdušen. Odgovoril je, da je treba poča-

92 Djokić, Elusive Compromise, str. 236–238.
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kati na volitve in da bo naprej odločala skupščina. To bi kar spremenil v usta-
votvorno, kar pa se Konstantinoviću po pravni plati ni zdelo izvedljivo.93 Cvet-
ković se je znašel v težkem položaju, saj se je bil prisiljen znotraj Jugoslovanske 
radikalne zajednice soočati tudi s Stojadinovićevo opozicijo. Da bi obdržal svoj 
vpliv, se je moral povezovati celo z nekaterimi srbskimi nasprotniki sporazuma 
z Mačkom, kar je razvidno zlasti iz njegove komplicirane kadrovske kombina-
torike v Banovini Hrvaški. Cvetković si je sicer nekaj časa prizadeval iz ozemelj 
vzhodno od Banovine Hrvaške oblikovati posebno enoto, nekakšno mini "Veli-
ko Srbijo", a je od te zamisli dokončno odstopil oktobra 1940 zaradi napada 
Italije na Grčijo in širitve vojne na Balkan.94 

Poleg velikosrbskega intelektualnega jedra, ki ga je podpirala tudi pra-
voslavna Cerkev, je največjo oviro zamislim o trialistični reorganizaciji drža-
ve predstavljala muslimanska politična elita. Korošcu je januarja 1940 glavni 
odbor Jugoslovanske radikalne zajednice naložil, da se pogovori s Kuleno-
vićem. Kot je zapisal v pismu knezu Pavlu se je z bosanskim ministrom sestal 
26. januarja 1940, ta pa mu je povedal, da odločno nasprotuje razdelitvi države 
na tri SHS banovine. Zahteval je še četrto, ki bi bila enakopravna ostalim trem – 
Bosno in Hercegovino. Bil je pripravljen popustiti, da bi se v tej nekoliko pove-
čal srbski element, kar bi dosegli z vključitvijo Užic in še dveh do treh srbskih 
okrajev. Hkrati pa je zahteval, da se v četrto banovino vključi tudi Sandžak, "da 
bi se povečalo število muslimanov".95 

V razpravah o ustanovitvi Banovine Slovenije pa se je pojavil tudi problem 
hrvaško-slovenske razmejitve. Zanimivo je, da je razpravo o tem prvi sprožil 
Koroščev nekdanji zaveznik, grškokatoliški duhovnik Janko Šimrak, ki je po 
prevratu ustanovil na Hrvaškem sestrsko stranko slovenskih katoliških naro-
dnjakov (Hrvaško ljudsko stranko). Slovenec, ki se je odzval na Šimrakov članek 
v Hrvatski straži z dne 31. avgusta 1939, je njegovo pisanje označil kot znak 
užaljenosti, ker je prišlo do hrvaško-srbskega sporazuma brez njega. Šimrak je 
namreč želel še nekoliko razširiti meje Banovine Hrvaške na račun slovenskega 
ozemlja. Med drugim je utemeljeval, da je Bela Krajina hrvaška dežela, a se je 
nekako sprijaznil z njeno vključitvijo v Dravsko banovino. Vendar pa je zah-
teval za hrvaško banovino žumberško občino Radatoviči, medmursko občino 
Štrigova in upravo železnice iz Bubnjarcev do Karlovca. Koroščevo osrednje 
glasilo mu ni ostalo dolžno in je zahtevalo, da se Slovencem vrnejo "tri čisto 

93 Konstantinović, Politika, str. 81–82. 
94 Krešimir Regan, "Djelovanje Jugoslavenske radikalne zajednice u doba Banovine Hrvatske (1939–

1941)," Studia lexicographica 1, št. 1 (2007), str. 217–254 (dalje: Regan, "Djelovanje").
95 UC, PPP, Koroščevo pismo Pavlu, 28. januar 1940. Prim. Hoptner, Jugoslavija, 205. Vsebino citiranega 

pisma je Hoptner opisal zelo slikovito, saj so o pogovoru med Korošcem in Kulenovićem navedeni 
tudi podatki, ki jih v izvirniku ni najti. 
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slovenske občine" Trava, Draga in Osilnica ob Kolpi, "ki jih je diktatura odtrgala 
od Slovenije". Slovenec je Šimraku odrekel pravico do Radatovičev, saj "da gor-
janski grkokatoliki ne priznavajo več gosp[oda] Šimraka za svojega voditelja in 
so mu celo vzeli častno meščanstvo". Poleg tega mu je svetoval, naj se ne spu-
šča v razprave o raznih dokumentih in "znanstveno igračkanje". Tako bi lahko, 
na primer, ugotovil, "da je ves Gorski Kotar do Delnic etnološko popolnoma 
slovenski in da tam slovensko še danes govore starejši ljudje, dočim so mlajše 
rodove Hrvati tekom časa pohrvatili".96 Da ni šlo zgolj za nedolžno polemizi-
ranje na akademski ravni, se je pokazalo jeseni istega leta, ko so se v Dragi in 
Osilnici začeli pojavljati glasovi z zahtevo po vrnitvi v Dravsko banovino.97 

Če je Maček sprva še govoril, da nima nič proti ustanovitvi Banovine Slo-
venije, se je sčasoma vse bolj kazalo, da mu obstoječe stanje najbolj odgovarja. 
Medtem ko se je Mačkova moč krepila, je Cvetkovićeva usihala. Toda namesto 
da bi slednji iskal podpore pri svojem starem mentorju Korošcu, se je od njega 
še bolj oddaljeval. A čeprav je Maček vztrajno širil trditve, da je Korošec "gotov", 
se knez Pavle (še) ni želel odreči duhovnikovih uslug.98 O tem priča tudi imeno-
vanje Korošca za prosvetnega ministra poleti 1940, čeprav je bilo ta odločitev 
menda tudi zanj presenetljiva in se za to mesto sprva ni navduševal.99 Toda Mač-
kovi Hrvati so tudi temu imenovanju nasprotovali. Finančni minister Juraj Šutej 
se je takrat pritoževal, da mora biti minister prosvete Srb, ne pa "Kranjec".100 

Ureditev hrvaškega vprašanja po Cvetković-Mačkovem receptu torej goto-
vo ni izboljšala napetosti med Zagrebom in Ljubljano, ampak prej nasprotno. 
To je razbrati tudi iz spominov takratnega vodje uprave Radia Ljubljana, literar-
nega zgodovinarja Franceta Koblarja: 

Hrvatje so si priborili samoupravo, s Slovenci pa so še nadalje v Beogradu odlašali 
in jih priklepali na centralizem. Pri tem se napetost oziroma nerazpoloženje 
Hrvatov do Slovencev ni še nič poleglo. 

Slovenski pisatelji so februarja 1940 povabili svoje hrvaške kolege v Ljublja-
no na recital. Prireditev v dramskem gledališču je odlično uspela, poleg bana 
Natlačena pa je bil v loži tudi osebno Korošec. Na hrvaški strani je bil glavni 
pobudnik zbliževanja Ilija Jakovljević, sicer tudi viden Mačkov privrženec, ki 

96 "Zahteve g. dr. Šimraka," Slovenec, 1. 9. 1939, št. 199, str. 2. Prim. Bogataj, Uprava, str. 1–2.
97 Regan, "Djelovanje", str. 250.
98 Konstantinović, Politika, str. 140, 198 in 206. 
99 Kušej, "Dr. Korošec, sporazum s Hrvati", str. 111–112.
100 Konstantinović, Politika, str. 178. Šutej kot Hercegovec morda ni vedel, da je bil slovenski prvak prav-

zaprav – Štajerec. A ker se je verjetno v svoji ignoranci zgolj posluževal stare pejorativne oznake za 
Slovence, ki je bila tradicionalno doma zlasti v zagrebških meščanskih krogih, je njegovo nepoznava-
nje biografije enega ustanovnih očetov Jugoslavije morda za odtenek bolj opravičljivo.
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je po prireditvi naslednji dan obiskal Natlačena. Marca istega leta so slovenski 
pisatelji vrnili obisk in nastopili v Malem gledališču v Zagrebu. V okviru svoje 
spravne akcije so med drugim tudi romali na Radićev mirogojski grob. Ožja 
delegacija, v kateri so bili poleg Koblarja še Edvard Kocbek, Oton Župančič in 
Anton Vodnik, je naslednji dan obiskala bana Šubašića. Po naključju so litera-
ti tam srečali tudi Mačka. Koblar mu je čestital za uspeh v njegovi politiki "in 
ga prosil, naj podpira z vso bratsko dobrohotnostjo in političnim vplivom tudi 
naše narodne zastopnike v njihovem boju za naše narodne pravice". Maček je 
bil dobro razpoložen, o političnem položaju se je izrekel pozitivno, pri čemer ni 
pozabil okrcati Slovencev zaradi njihove domnevne "prevelike popustljivosti" 
do Beograda. Kljub temu je slovenske pisatelje znal potolažiti z besedami: "Pa to 
sve će se vama Slovencima samo udesiti!"101 

Tudi Korošec je v začetku marca 1940 razlagal ameriškemu poslaniku Art-
hurju Bliss Laneu, da bo Slovenija kmalu dobila tak status, kot ga ima Banovina 
Hrvaška. Vendar se je pokazalo, da je bilo takšno gledanje preveč optimistič-
no.102 Kombinacija vojnih dogajanj, zunanjepolitičnih turbulenc in nacionali-
stičnih trenj v notranji politiki je preprečila nadaljnjo reorganizacijo države. To 
je postalo še bolj očitno decembra istega leta, ko je slovenska politika s smrtjo 
Korošca izgubila ključno avtoriteto.103 Banovina Slovenija je tako ostala zgolj 
neizpolnjena želja in še eno od slovenskih razočaranj v državnopravni zgodo-
vini kraljeve Jugoslavije. 

101 France Koblar, Moj obračun (Ljubljana, 1976), str. 144–145.
102 Boban, Maček, II, str. 264.
103 V imenu vlade je imel poslovilni govor Maček, ki je Korošca označil za soustanovitelja države. Pri tem 

je priznal: "Ko se bo pisala zgodovina sporazuma, tedaj bo treba povedati, da je zelo velika zasluga dr. 
Korošca, da je do njega prišlo …." (Krošelj, "Dr. Korošec, sporazum s Hrvati", str. 113).
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Andrej Rahten

SIDELINING KOROŠEC?
DILEMMAS FACING THE FATHER OF YUGOSLAVIA ON THE 
FORMATION OF THE BANOVINA OF CROATIA 

SUMMARY

Anton Korošec, leader of the Slovene People's Party, was undoubtedly one of 
the founding fathers of Yugoslavia. On the one-hundredth anniversary of the 
establishment of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes, it thus seems per-
tinent to cast more light on Korošec's views about the Yugoslav state legal pro-
blem after the creation of banovina of Croatia, in 1939.

Korošec changed his attitude towards Yugoslav integralism a number of 
times. He clearly supported it when the Yugoslav state was formed in 1918, 
and in 1929, when the dictatorial rule of King Alexander was established. In 
the 1920s, however, he put himself at the helm of Slovene autonomists and 
resumed this stance at the beginning of 1930s, when he assessed that the royal 
dictatorship had failed to achieve its goal. Serving as Minister of the Interior 
in the Government of Milan Stojadinović between 1935 and 1938, Korošec 
resorted once again to the time-tested formula of promulgating "national and 
state unity", in which the Slovenes formally accounted to merely one of the 
"three tribes of a single nation". 

Nevertheless, prioritizing the stability of the state over all else, Korošec 
continued to live up to his reputation as the founding father of Yugoslavia even 
under the new regime. Despite relatively poor relations with most Croatian pol-
iticians, he knew that certain concessions had to be made to the Croats in terms 
of the state legal reform. Yet, he made his support conditional on the simulta-
neous fulfilment of Slovene demands. Stojadinović soon turned out not to be 
the most suitable man for striking a compromise with the Croats. This must 
have also been clear to Prince Regent Paul, who then entrusted Korošec with 
the task of examining all possible options for a constitutional reform. Korošec 
asked four eminent legal counsels to draw up their opinions for the Prince. 
The counsels unanimously found no legal impediment to the constitutional 
change, even during the period of Regency. While performing his mission as a 
royal mediator, Korošec also established contacts with Ivan Šubašić, who acted 
as negotiator on behalf of the Croatian political leader Vladko Maček.

Following the fall of the Stojadinović's government in early February 1939 
and the appointment of Dragiša Cvetković as the new Prime Minister, the set-
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tlement of the Croatian question was officially moved to the top of the govern-
ment's agenda. Initially, Korošec, then acting the president of the Yugoslav Sen-
ate, supported the rapprochement of the Cvetković's government and Maček. 
Cvetković kept Korošec regularly informed about the course of negotiations. 
However, being gradually pulled into Maček's line of reasoning, Cvetković 
reduced his meetings with Korošec to a mere formality. In those days, Maček 
talked with a deep suspicion in his intimate circles about Korošec; on one occa-
sion, he even described him as a "gangster". In Maček's opinion, the agreement 
was a matter that rested entirely with the Serbs and Croats, while the Slovenes 
were of secondary importance. The Yugoslav problem could hence be solved 
exclusively through a "dualist understanding". Maček's newspapers wrote that 
the Slovenes had no place intervening in matters that did not concern them 
directly. They should be satisfied with what they currently had. For Korošec, 
however, who traditionally steered his policy by tipping the balance between 
Belgrade and Zagreb, this “dualist” exclusion of the Slovenes was the worst 
nightmare. It was clear which part of the expected dualist structure – should 
the latter be created – would ultimately incorporate the Dravska banovina. 

While Korošec was aware of the talks that Cvetković and Maček held with 
regard to the drawing up of the agreement, the course of developments indi-
cated that he was not familiar with the contents of the final agreement. It is dif-
ficult to ascertain the extent to which this was a result of his decision to refrain 
from further complicating the negotiations by voicing the Slovene demands. 
However, it was clear that he would not be ready to abandon his demand on 
the establishment of banovina of Slovenia. 

In the autumn of his life, Korošec thus saw history repeat itself as farce. 
When still in the Vienna Parliament, he relentlessly criticized the dualism of 
Austria-Hungary and was embittered by the politics of Hungarian government 
circles in Croatia. And now he was suddenly faced with the possibility of reor-
ganizing Yugoslavia into some kind of the Serbo-Croatian Kingdom, with the 
only difference that, this time, the Croatian politicians obviously forgot about 
his merits from the Habsburg era. Having once defended a trialist reform of 
Austria-Hungary, he was now calling for the formation of three state entities 
within, of course, much narrower geographical coordinates. Another substan-
tial difference between Greater Austrian trialism and that of Yugoslavia was in 
that the former was based on the unification of the Slovenes and the Croats, 
and the latter on their disunion.

The settlement of the Croatian question following the Cvetković-Maček 
recipe certainly did not help to ease the tensions between Zagreb and Ljublja-
na; quite on the contrary. But further state reorganization was rendered impos-
sible by a combination of war developments, turbulent foreign politics, and 
nationalist frictions on the domestic front. This became even more obvious 
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in December later that same year, when the death of Korošec left the Slovene 
political leadership without the key authority. The establishment of banovina 
of Slovenia remained an unfulfilled wish and yet another Slovene disappoint-
ment in the state legal history of royal Yugoslavia.
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until a few decades after World War II. It draws our intention to the fact that events resulting from the Russian Octo-
ber Revolution fatefully marked the intellectual, cultivated and brave family of Barons Maasburg who had lived for 
centuries in Slovene ethnic territory. 
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Abstract: In this paper the author considers the position of the Land of Carinthia during the First World War with 
emphasis on the year 1917. Firstly, he exposes the hinterland position of Carinthia, which was drastically altered by 
the entry of Italy into the war in 1915 on the side of the Entente powers. On the Austro-Hungarian-Italian border, a 
new frontline was formed which ran along the River Isonzo over mountain tops all the way to the Swiss border. A part 
of the frontline also ran across the southwestern part of Carinthia, where the areas most affected by Italian barrages 
were the Kanal and upper Zilja valleys. In the rest of Carinthia all was geared towards supporting the army on the 
battlefield. At the same time the authorities, by limiting personal freedoms, triggered persecution of Slovenian priests, 
who were often sent to prison over deliberate fabrications.  
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Abstract: In this paper the publishing of Klekl in the penultimate year of the First World War is presented. The popu-
lation in Prekmurje got most of its news from the frontlines from the local newspaper Novine, which was published 
and edited by priest Jožef Klekl. Most of the content is related to the conditions at home (Prekmurje) and more bro-
adly (Austria-Hungary). News deemed of special importance was news in the crime section (general shortage, theft, 
smuggling) and news of missing or dead compatriots. In this section Klekl also used his editorial right to point out 
and warn about false local "news", and publish denials. Entertaining and worrisome local and foreign news are also 
not lacking. Amongst the latter especially reports on events in Russia, South America, the United States and Palestine, 
stand out.  
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Abstract: The collapse of the Habsburg monarchy and the emergence of its hereditary states was a great process, but 
in many details, from one case to another, it was very different. In the discussion through the comparative outline of 
events, the author looks for similarities and differences in the formation of two successor states – the first Czecho-
slovak Republic and the Kingdom of Serbs, Croats, and Slovenians from the perspective of two national and political 
strategies – Czech and Slovenian. In addition, it concludes in the end what the heritage of both political entities is 
today, when neither is on the European political map any longer.
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Abstract: On the basis of archival and memoir sources, the author describes the views of Anton Korošec's leading 
Slovenian policy on state issues in the time of the Kingdom of Yugoslavia. Korošec's views on the establishment of the 
Banovina of Croatia in 1939 and, consequently, the dilemmas surrounding the further decentralization of the Yugo-
slav state, including the possibilities for establishing a similar Slovenian state entity, are evaluated in this context. The 
author notes that the Banovina of Slovenia remained an unfulfilled demand for Slovenian politics. The combination 
of military events, foreign political turbulence, and nationalistic frictions in internal politics precluded the further 
reorganization of the country.
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Uredniška navodila avtorjem
1. Stu dia hi sto ri ca Slo ve ni ca (SHS) je znans tve na pe rio dič na pub li-

ka ci ja, ki jo iz da ja Zgo do vin sko društvo dr. Fran ca Ko va či ča, Ko roš ka 
ce sta 160, Ma ri bor. Re vi ja ob jav lja član ke s po droč ja zgo do vi ne in os ta-
lih hu ma ni stič nih in druž bo slov nih ved, ki me ji jo na zgo do vin sko zna-
nost.

2. Re vi ja Stu dia hi sto ri ca Slo ve ni ca iz ha ja v treh šte vil kah let no. V dveh 
šte vil kah ob jav lja pris pev ke v slo ven skem je zi ku – s pov zet kom (sum-
mary) v an gleš kem, nemš kem, ita li jan skem, fran co skem ali ru skem 
je zi ku in iz vleč kom (ab stract) v an gleš kem je zi ku. Ena šte vil ka je tu je-
je zič na in je na me nje na ob ja vam pris pev kov do ma čih in tu jih av tor jev 
v enem od sve tov nih je zi kov – s pov zet kom (sum mary) v slo ven skem 
je zi ku in iz vleč kom (ab stract) v slo ven skem je zi ku.

3. Pris pe vek, od dan ali po slan ured niš tvu, lah ko ob se ga do 30 eno-
stran sko tip ka nih stra ni s po 30 vr sti ca mi na stran (52.750 zna-
kov). Pris pe vek mora biti od dan na di ske ti (pra vi lo ma z ure je val ni kom 
Word for Win dows) in v iz ti ska ni ob li ki. Sli kov ni ma te rial v ob li ki 
la ser ske ko pi je ali v elek tron ski ob li ki (PDF ali TIF for mat) mora biti 
oprem ljen s pod na pi som in na ved bo vira.

4. Av tor mora na ve sti na sled nje po dat ke: ime in prii mek, aka dem ski 
na slov, de lov no me sto, us ta no vo za po sli tve, njen na slov in mo re bit ni 
na slov elek tron ske po šte (e-mail).

5. Od da ni pris pe vek mora biti oprem ljen: s pov zet kom (30-45 vr stic), 
iz vleč kom (6-10 vr stic) in ključ ni mi be se da mi. 

 Iz vle ček mora biti ra zum ljiv sam po sebi brez bra nja ce lot ne ga be se di-
la član ka. Pri pi sa nju se upo rab lja jo celi stav ki, izo gi ba ti se je tre ba slab-
še zna nim kra ti cam in okraj ša vam. Iz vle ček mora vse bo va ti av tor jev 
pri mar ni na men ozi ro ma do seg član ka, raz log, za kaj je bil na pi san, ter 
opis teh ni ke ra zi sko val ne ga pri sto pa (os nov na me to do loš ka na če la).

 Ključ ne be se de mo ra jo odra ža ti vse bi no pris pev ka in biti pri mer ne za 
kla si fi ka ci jo (UDK).

 Pov ze tek mora pred sta vi ti na men pris pev ka, glav ne zna čil no sti in 
me to do lo gi jo ra zi sko val ne ga dela ter naj po mem bnej še re zul ta te in 
skle pe. 

6. Be se di lo pris pev ka mora biti pre gled no in ra zum lji vo struk tu ri ra-
no (na slo vi po gla vij, pod po gla vij), tako da je mo go če raz bra ti na men, 
me to do dela, re zul ta te in skle pe.
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7. Opom be mo ra jo biti pi sa ne enot no kot sprot ne opom be pod čr to. 
So vse bin ske (av tor jev ko men tar) in bib lio graf ske (na ved ba vira, upo-
rab lje ne – ci ti ra ne li te ra tu re). 

 Bib lio graf ska opom ba mora ob prvi na ved bi vse bo va ti ce lo ten 
na slov oz. na ha ja liš če: ime in prii mek av tor ja, na slov dela (ko gre za 
ob ja vo v re vi ji ali zbor ni ku na slov le-tega), kraj in leto izi da, stra ni 
(pri mer – mo no gra fi ja: Jo že Mli na rič, Stu de niš ki do mi ni kan ski sa mo-
stan : ok. 1245–1782 (Ce lje, 2005), str. …; pri mer – re vi ja: Dar ko Friš, 
"Ba no vin ska kon fe ren ca Ju go slo van ske na cio nal ne stran ke leta 1937 v 
Ljub lja ni", Zgo do vin ski ča so pis 59, št. 1–2 (2005): str. …; pri mer – ča snik: 
(av tor), "Vo li tve v ma ri bor ski mest ni za stop", Slo ven ski gos po dar, 27. 
no vem ber 1873, št. 48, str. …; pri mer – zbornik: Va si lij Me lik, "Vpra ša nje 
re gij v na ši pre te klo sti", v: Re gio nal ni vi di ki slo ven ske zgo do vi ne : zbor-
nik re fe ra tov XXXI. zbo ro va nja slo ven skih zgo do vi nar jev, ur. Peter [tih 
in Bojan Bal ko vec (Ljub lja na, 2004), str. …), nato pa se upo rab lja smi sel-
na okraj ša va (da lje: Mli na rič, Stu de niš ki do mi ni kan ski sa mo stan, str. …).

 Pri na va ja nju ar hiv skih vi rov je tre ba na ve sti: ar hiv (ob prvi na ved bi 
ce lot no ime, v pri me ru, da ga upo rab lja mo več krat, je tre ba na ve sti 
okraj ša vo v ok le pa ju), ime fon da ali zbir ke (sig na tu ro, če jo ima), šte vil-
ko fas ci kla (škat le) in ar hiv ske eno te ter na slov na va ja ne ga do ku men ta 
(pri mer: Po kra jin ski ar hiv Ma ri bor (PAM), fond Pa vel Tur ner, škat la 
7, pi smo Da vo ri na Tr ste nja ka Pa vlu Tur ner ju iz Sta re ga Trga, 7. ju ni ja 
1889.)

8. Pris pev ki so re cen zi ra ni; re cen zi je so ano nim ne. Na os no vi po zi tiv ne-
ga mne nja re cen zen tov je čla nek uvrš čen v ob ja vo.

9. Za znans tve no vse bi no pris pev ka in toč nost po dat kov od go var ja 
av tor.

10. Ured niš tvo pre je te pris pev ke lek to ri ra, av tor lek tu ro pre gle da in jo 
av to ri zi ra. Ured niš tvo po sre du je av tor ju prvo ko rek tu ro pris pev ka, 
ki jo mora vr ni ti ured niš tvo v roku treh dni; šir je nje ob se ga be se di la ob 
ko rek tu rah ni do vo lje no. Pri ko rek tu rah je tre ba upo rab lja ti ko rek tur na 
zna me nja, na ve de na v Slo ven ski pra vo pis (1962), Slo ven ski pra vo pis 1. 
Pra vi la (1990). Dru go ko rek tu ro opra vi ured niš tvo.

11. Do dat na po ja sni la lah ko av tor ji do bi jo na ured niš tvu.

Ured niš tvo SHS
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Editor's Instructions to Authors
1. Stu dia hi sto ri ca Slo ve ni ca (SHS) is a pe rio di cal scien ti fic pub li ca tion 

pub lis hed by the Hi sto ri cal as so cia tion of Franc Ko va čič Ph D, Ko roš-
ka ce sta 160, Ma ri bor. The pub li ca tion pub lis hes hi sto ri cal ar tic les and 
ot her hu ma ni stic and so cio lo gi cal ar tic les that ad join hi sto ri cal scien ce. 

2. Stu dia hi sto ri ca Slo ve ni ca is is sued in three vo lu mes a year. The first 
two vo lu mes pub lish ar tic les in Slo ve ne lan gua ge – with sum ma ries in 
En glish, Ger man, Ita lian, French or Rus sian lan gua ge and ab stracts in 
En glish. The third vo lu me is a fo reign lan gua ge vo lu me, which is in ten ded 
for pub lis hing ar tic les writ ten by lo cal and fo reign aut hors in one of the 
world lan gua ges – with sum ma ries and ab stracts in Slo ve ne lan gua ge. 

3. An ar tic le, de li ve red or sent to the edi to rial board, can com pri se of at 
most 30 one-si ded typed pa ges with 30 li nes per page (52,750 
print signs). It has to be de li ve red on a com pu ter di sket te (edi ted in 
Word for Win dows) and in a prin ted form. Ima ge ma te rial in the form 
of a la ser print or in elec tron form (PDF or TIF for mat) must be equip-
ped with sub tit les and the sour ce quo ta tion. 

4. The aut hor must sub mit fol lo wing data: name and sur na me, aca de mic 
tit le, oc cu pa tion, in sti tu tion of oc cu pa tion, its ad dress and e-mail. 

5. De li ve red ar tic le must be equip ped with: a sum mary (30-45 li nes), an 
ab stract (6-10 li nes) and key words.

 Sum mary must be un der stan dab le by it self, wit hout rea ding the ar tic-
le as a who le. In wri ting who le sen ten ces must be used, less known 
ab bre via tions and shor te nings should be avoi ded. Sum mary must con-
tain the aut hor's pri mary goal and the pur po se of the ar tic le, the rea son 
why it was writ ten and the des crip tion of re search tech ni ques  (pri mary 
met ho do lo gi cal prin ci ples).

 Key words must ref lect the con tent of the ar tic le and must be ade qua-
te to clas si fi ca tion (UDK).

 The ab stract must pre sent the pur po se of the ar tic le, its main cha-
rac te ri stics and the met ho do logy of re search work as well as the most 
sig ni fi cant re sults and conc lu sions. 



6. The text of the ar tic le must be clear and in tel li gibly struc tu red (chap-
ter tit les, sub-chap ters) for the pur po se of clear re cog ni tion of ar tic le's 
aim, work met hods, re sults and conc lu sions. 

7. No tes must be uni quely for med as foot no tes, which can be con tex tual 
(aut hor's com ment) and bib lio grap hi cal (sour ce quo ta tion, quo ted li te-
ra tu re).

 On first quo ta tion, a bib lio grap hi cal foot no te must con tain an en ti-
re tit le or lo ca tion: aut hor's name and sur na me, tit le (re view or mis cel-
lany tit le when pub lis hed in it), pla ce and date of is sue, pa ges (exam ple 
– mo no graph: Jo že Mli na rič, Stu de niš ki do mi ni kan ski sa mo stan: ok. 
1245–1782 (Ce lje, 2005), p…; exam ple – re view: Dar ko Friš, "Ba no-
vin ska kon fe ren ca Ju go slo van ske na cio nal ne stran ke leta 1937 v Ljub-
lja ni", Zgo do vin ski ča so pis 59, No. 1–2 (2005): p. …; exam ple – pa per: 
(aut hor), "Vo li tve v ma ri bor ski mest ni za stop", Slo ven ski gos po dar, 27. 
no vem ber 1873, No. 48, p. …; pri mer – mis cel lany: Va si lij Me lik, "Vpra-
ša nje re gij v na ši pre te klo sti", in: Re gio nal ni vi di ki slo ven ske zgo do vi ne: 
zbor nik re fe ra tov XXXI. zbo ro va nja slo ven skih zgo do vi nar jev, ed. Peter 
[tih and Bojan Bal ko vec (Ljub lja na, 2004), p. …). On fol lo wing quo ta-
tions lo gi cal shor te nings are used (Mli na rič, Stu de niš ki do mi ni kan ski 
sa mo stan, p. …).

 Whi le quo ting arc hi val sour ces, the arc hi ve must be sta ted: arc hi ve 
(who le name on first quo ta tion, on fol lo wing quo ta tions use a shor te-
ning in brac kets), name of fond or col lec tion (sig na tu re, if gi ven), num-
ber of fas cic le (box) and arc hi val unit, ad dress of quo ted do cu ment 
(exam ple: Po kra jin ski ar hiv Ma ri bor (PAM), fond Pa vel Tur ner, box 7, 
let ter Da vo ri na Tr ste nja ka to Pa vel Tur ner from Sta ri Trg, 7. June 1889.)

8. Ar tic les are re vie wed; re views are anony mous. An ar tic le is pla ced for 
pub lis hing on the ba sis of re vie wer's po si ti ve view. 

9. Aut hor is res pon sib le for ar tic le's scien ti fic con tent and ac cu racy of 
data. 

10. The edi to rial board ar ran ges the lec tu res hip, which is re vie wed and 
aut ho ri zed by the aut hor. Edi to rial board sends the first cor rec tion 
to the aut hor, who has to re turn it in three days; en lar ge ment of text whi le 
cor rec ting is not per mit ted. Whi le cor rec ting cor rec ti ve signs, as sta ted in 
the ort ho graphy, must be used. The edi to rial board per forms the se cond 
cor rec tion.  

11. Ad di tio nal ex pla na tions are avai lab le at the edi to rial board.
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