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Zgodnjenovoveško Prekmurje

V čast stoletnice združitve prekmurskih Slovencev
z matičnim narodom (2019)

Andrej Hozjan
Dr., docent
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino
Koroška cesta 160, SI–2000 Maribor, Slovenija
e-pošta: andrej.hozjan@um.si

Izvleček:

V razpravi je podan temeljni oris skoraj tristoletnega razvoja prostora, danes
imenovanega Prekmurje. Umeščen je v čas od nastopa kralja Matije Hunyadija
Korvina (leta 1458, vendar ustrezno okronan s svetoštefansko krono 1464)
do kronanja kraljice Marije Terezije leta 1741. Tristoletno obdobje je pokrajini
zadalo ogromno gorja ter ji prineslo le malo dobrega. Zato se ga označuje kot čas
številnih, tudi za Prekmurje usodnih prelomnic. Uvodoma je podan kratek opis
virov in literature, sledijo poglavja: I. Javna uprava, uradništvo; II. Označevalci
dobe – temeljni opis dobe oziroma tudi za Prekmurje bistvenih dogajanj, ter
spremembe posestnih razmerij; III. Prebivalstvo, jezik, vera – prebivalstvo,
družbena razmerja, jezik ter oris verskih razmer in cerkvenoupravne situacije.

Ključne besede:

Prekmurje, 1458–1741, zgodovinski oris, javna uprava, posestna razmerja,
prebivalstvo, vera, jezik

Studia Historica Slovenica
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 19 (2019), št. 1, str. 11–70, 81 cit, 6 slik, 6 preglednic
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški)
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A. Hozjan: Zgodnjenovoveško Prekmurje

Razprava1 je nastala z željo podati temeljni oris skoraj tristoletnega razvoja
prostora, danes imenovanega Prekmurje. Umeščena je v čas od nastopa kralja
Matije Hunyadija Korvina (leta 1458, vendar ustrezno okronan 1464) do
kronanja kraljice Marije Terezije s svetoštefansko krono v Požunu leta 1741.
Pisanje o tem prostoru od leta 1000 do prve polovice 20. stoletja je pisanje o
zgodovini madžarskega kraljestva oziroma Kraljevine Madžarske ne glede na
ožje obdobje. Tristoletna doba je pokrajini zadala ogromno gorja ter ji prinesla
le malo dobrega, zato jo avtor razprave označuje kot čas številnih, tudi za
Prekmurje usodnih prelomnic.

0

Uvod – viri, literatura

V tovrstnem tekstu je za opisano dobo nemogoče zaobjeti vso širino virov in
literature. Prav tako nesprejemljivo se avtorju zdi uvodoma ne zapisati ničesar.
Glede na čas zapisa – 21. stoletje – bi to pomenilo prej slabost kot prednost
teksta. Sledi trditev, da o tej temi ni možno pisati z upoštevanjem objav v le
enem ali dveh jezikih, temveč je nujno pritegniti objave v vsaj štirih jezikih, se
pravi madžarskem, nemškem, hrvaškem in slovenskem, ter tudi mnoge v vse
te jezike prevedene objave. Za ustrezne datacije je uporabljena madžarska
zgodovinska kronologija (avtor je madžarske naslove oziroma podatke v
citatih ponekod opremil s slovenskimi prevodi v oklepajih) in druga temeljna
dela2, za ustrezno pomensko izrazje pa več madžarskih slovarjev (jezikovni in
pojmovni slovarji3), znanstvenih monografij in drugih izdaj, ki ne bodo posebej
citirani.
Madžarsko zgodovinopisje je v srednjeevropskem prostoru eno starejših in
produkcijsko obsežnejših. Vendar, tako kot druga, sprva ni nastajalo v izvirnem
jeziku, temveč skorajda izključno v latinščini. Hitro razširjenje tukajšnje
reformacije pa je spodbudilo pisno ustvarjanje brez izjem prav vseh oblik

1

2

3

Prispevek je rezultat raziskovalnega programa Preteklost severovzhodne Slovenije med slovenskimi
zgodovinskimi deželami in v interakciji z evropskim sosedstvom, št. P6–0138 (A), ki ga financira Javna
agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.
Magyar története kronológia. Az őstörténettől 1970-ig (Madžarska zgodovinska kronologija. Od
prazgodovine do leta 1970) (Budapest, 1987); Magyarország történeti kronológiája. A kezdetektől
1970-ig (Madžarska zgodovinska kronologija do leta 1970), Négy kötetben (v štirih zvezkih), főszerk.
(gl. ur.) Benda Kálmán, I. kötet (1. zv.): A kezdetektől 1526–ig (Od začetkov do 1526), szerk. (ur.)
Solymosi László (Budapest, 1981), II. kötet (2. zv.): 1526–1848, szerk. Péter Katalin, Somogyi Éva
(Budapest, 1989) (Magyarország történeti kronológiája I, II); Magyar alkotmány története (Madžarska
pravna zgodovina), 2. izd. (Budapest 1996); Eckhart Ferenc, Magyar alkotmány- és jogtörténet
(Budapest, 2000).
Npr.: Uj teljes magyar es német szótár/Neues vollständiges Wörterbuch der ungarischen und deutschen
sprache, Irta/von Dr. Ballagi Móric/Dr. Moritz Ballagi, Magyar–német rész/Ungarisch–deutscher Teil
(Pesten/Pesth, 1857); Magyar értelmező kéziszótár (Budapest, 1989).
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literature v izvirniku, tudi npr. poezije (znameniti Bálint Balassa iz 2. polovice
16. stol.) in osebne korespondence. Slednja je danes eden najpomembnejših
virov za proučevanje tukajšnje zgodnjenovoveške stvarnosti. Ob bok tem
gredo kompleksi oblastno- ter posestnoupravnih, pravosodnih, vojaških,
mestno- ter trškoupravnih, gospodarskih in cerkvenoupravnih virov. Ogromne
količine nastalih virov so uničile številne vojne in druge nesreče vse do srede
prejšnjega stoletja. Za res temeljno informacijo o ustreznih virih in literaturi
sta priporočljiva že omenjeni Pállfyjev in tudi Katusev sintetični pregled,4 ki za
vsako zaključeno poglavje vsebujeta tudi osnovni popis obojega.
Vse do konca II. svetovne vojne se je pozornost vzhodnih sosedov glede
kritičnega izdajanja virov prejkone omejevala na najstarejše listinsko in
kroniško gradivo ter plemiško-evidenčne vire. Odtlej so na vrsto za izdaje prišli
tudi "manj pomembni" viri, čeprav take delitve avtor ne priznava, v smislu objav
urbarjev, davčnih konskripcij, skupin ali posamičnih protokoliranih virov javne
in cerkvene/redovne provenience, obrtnih in drugih gospodarskih zapisov ipd.
Ideološka ter nacionalnopolitična zakoličenost pred letom 1989 je narekovala
"prednostno obravnavo" posamičnih delov družbenorazvojnih procesov,
predvsem pojavov medrazrednega boja in državnih ter pozitivnih oziroma
nacionalnoafirmativnih vsebin, npr. preteklosti v letih 1919–1920 odvzetih
ozemelj se ni raziskovalo niti izdajalo virov o njih. Izrazit primer ideologizacije
zgodnjenovoveških vsebin je bila obravnava znamenitega Dózsinega upora v
letu 1514. Zavoljo ideološko pogojene izjemne važnosti teh dogajanj je upor
po koncu 2. svetovne vojne sprožil izjemen odziv madžarskega zgodovinopisja
in hkrati z njenim vodjo postal ena osrednjih raziskovalnih tem iz tega dela
preteklosti madžarske države. Prav ob dotedanjih "ugotovitvah" se je v zgodnjih
70. letih vnela ogorčena polemika med avtorji, sprožila jo je leta 1972 obeležba
500. obletnice Dózsinega rojstva s konferencami in "ustreznimi" znanstvenimi
in publicističnimi zapisi. Znani zgodovinar takrat mlajše generacije Jenő Szűcs
(1928–1988) je podal drugačne poglede na takratne družbene razmere,
predvsem na osnovi lastnih dognanj o vlogi ter pomenu tedanjih madžarskih
frančiškanov – observantov na religioznost množic.5
Z demokratičnimi spremembami na Madžarskem so pričeli to smer

4

5

Géza Pállfy, Povijest Mađarske. Ugarska na granici dvaju imperija (1526.–1711.) (Samobor, 2010)
(dalje: Pállfy, Povijest Mađarske); Katus László, A modern magyarország születése. Magyarország törtenete 1711–1914 (Rojstvo sodobne Madžarske. Madžarska zgodovina 1711–1914) (Pécs, 2009).
Szűcs Jenő, "A ferences obszervancia és az 1514. évi parasztháború: egy kódex tanusága", v: Szegedi
Nyomda (Szeged, 1972), str. 214–263; isti, članek z zelo podobno vsebino, Akadémiai Nyomda
(Budapest, 1974), str. 409–435. Drugih tovrstnih objav avtor ne bo citiral. V bližnji prihodnosti bo
podrobneje predstavil korpus objav in pa to, na Madžarskem tako značilno zgodovinopisno dogajanje.
Upor in njegov malone mitski vodja sta obdržala svoj navdihujoč "položaj", kar se je lepo videlo še
pet let nazaj (2014) ob okrogli 500. obletnici upora ter njegovi smrti. Takrat so državno vodstvo,
posamične ustanove in tudi županijske uprave kar tekmovali v prirejanju obletniških dogodkov.
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"popravljati" in v zadnjih treh desetletjih so sledile objave virov, literature in
sploh najširše mišljeno raziskave, ki prej niso mogle nastati. V več znanstvenih
ustanovah in centrih po vsej državi, ne le v Budimpešti, izhajajo najrazličnejše
edicije celovitih virov – ne selekcionirajo jih več po krajevni/prostorski
izpovednosti –, ki redno vključujejo tudi prekmurski prostor. Nakopičeno
znanje zdaj omogoča tudi izdaje že specializiranih priročniških monografij,
izjemno dobrodošlih vsakemu raziskovalcu.6 Posebej dragocene izdaje virov za
celotno nekdanje ozemlje posamične županije, tudi za Prekmurje, prihajajo iz
županijskih arhivov obeh sosednjih županij, katerih avtorji/arhivski sodelavci
so György Feiszt, Péter Kóta, Péter Dominkovits, Gyula Benczik, Irén Bilkei, Éva
Turbuly – če se našteje le najtvornejše za v tem prispevku opisovano odbobje.7
Izhajati so pričele celo dvojezične madžarsko-slovenske izdaje virov.8
Predvsem novejše in najnovejše ustrezne hrvaško- in nemškojezične objave
so citirane sproti.
Slovenskojezična tvornost o preteklosti Prekmurja se je pričela z delom
pisatelja Jožefa Košiča v prvih desetletjih 19. stoletja.9 Kot naslednja pa sta se
vanjo temeljiteje poglobila šele Matija Slavič in Franc Kovačič – obema je kot
izhodišče služila njuna aktivna udeležba na mirovni konferenci v Versaillesu
1919, katere stoto obletnico pravkar obhajamo, in za kar sta vsak posebej ter v
vsakodnevnem sodelovanju zbrala resnično obsežno gradivo. Tako je Slavič že
v Parizu izdal danes znamenit spis v francoščini Le Prekmurie, v naslednjih dveh
desetletjih pa razen zelo razširjenega slovenskega prevoda le-tega (Prekmurje,
Ljubljana, 1921) še več daljših tekstov s pregledi te preteklosti. Kovačič se je
lotil še obsežnejšega dela in v eni monografiji združil temeljit pregled celovitega
razvoja spodnje- ali slovenskoštajerskega in prekmurskega prostora.10 Leta

6

7

8

9
10

Prim. le eno najnovejših: Tóth Norbert C., Kovács András W., Neumann Tibor, Pálosfalvi Tamás,
Magyarország világi archontológiája 1458–1526. II. Megyék (Javno uradništvo na Madžarskem
1458–1526. II. Županije), Magyar történelmi emlékek – Adattarák, szerk. Pál Fodor (Budapest, 2017).
Prim. le eno od izdaj: Tóth Péter, Vas vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái (Regesti
zapisnikov županijskozborskih zasedanj) I., 1595–1600, Vas Megyei levéltári füzetek (Zvezki
županijskega arhiva ž. Železno) 2 (Szombathely, 1989); isti, Vas vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek
regesztái II., 1601–1620, 1631–1641, Vas Megyei levéltári füzetek 5 (Szombathely, 1992).
Benczik Gyula, Bilkei Irén, Hozjan Andrej, Kapiller Imre, Kuzmič Franc, Molnár András, Kozar-Mukič
Marija, Források a Muravidék történetéhez, szöveggyűjtemény / Viri za zgodovino Prekmurja, zbirka
dokumentov, 849–1848, 1 zv., (Szombathely, Zalaegerszeg, 2008) (dalje kot: Benczik, Bilkei, Hozjan,
Kapiller, Kuzmič, Molnár, Kozár Mukicsné, Források a Muravidék történetéhez / Viri za zgodovino
Prekmurja). Druge v razpravi uporabljene izdaje virov so citirane sproti.
Prim. Jožef Košič, Življenje Slovencev med Muro in Rabo. Izbor del (Budimpešta, 1992).
Vse zbrano v izdaji: Matija Slavič, Naše Prekmurje. Zbrane razprave in članki, ur. Viktor Vrbnjak
(Murska Sobota, 1999) (dalje: Matija Slavič, Naše Prekmurje); prim. še ponatis njegovega dela
Prekmurje (Murska Sobota, 2019); Franc Kovačič, Slovenska Štajerska in Prekmurje. Zgodovinski opis
(Ljubljana, 1926). Glede na njun tudi siceršnji opus iz 20. let preteklega stoletja (prim. le Kovačičevo
Zgodovino lavantinske škofije 1228–1928 (Maribor, 1928)) so te objave danes vredne toliko večjega
občudovanja.
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1935 je mlad prekmurski učitelj iz Beltincev, diplomant Filozofske fakultete
v Ljubljani, Vilko Novak izdal v vseh pogledih nenavaden zbornik Slovenska
krajina, za katerega je, ob več tukaj objavljenih razpravah, zbral še prvo znano
slovensko bibliografijo o Prekmurju. Tudi to knjigo so letos ponatisnili.11 Leto
pozneje je takrat še bogoslovec Ivan Zelko prvi objavil sicer zelo kratek zapis o
zgodovini njegove rojstne župnije Črensovci in s tem najavil njegovo poznejše
dolgoletno aktivno raziskovanje starejše prekmurske preteklosti.12 Nekaj let po
koncu II. svetovne vojne se mu je s prvo objavo iz starejše prekmurske cerkvene
zgodovine pridružil znanec iz Bratoncev, mladostni sošolec na murskosoboški
gimnaziji Ivan Škafar (oba roj. leta 1912). Njun opus vitae je v naslednjih
desetletjih slovenski javnosti pričel razkrivati mnoge specifike tako virov kot
tudi vsebin.
Zelko je pozneje v dogovoru z ZRC SAZU tudi načrtno popisoval vire v
Madžarskem državnem arhivu za potrebe mikrofilmanja, objavil historično
topografijo Prekmurja do 1500 itd. Tudi Škafar je pričel objavljati vire za njegovo
matično raziskovalno temo.
Brez izjeme vsi naslednji raziskovalci starejšega Prekmurja ne moremo
brez teh dveh opusov. V desetletjih po njuni smrti se je število avtorjev občutno
dvignilo, pričelo se je redno načrtno izdajanje virov in arhivskih strokovnih del
o le-teh. Pred nekaj leti je bil objavljen tudi prvi, sicer le delni pregled obstoječih
virov za starejšo prekmursko zgodovino v slovenskih javnih kulturnih
ustanovah.13 Tudi iz vrst prekmurskih Madžarov so vzniknili raziskovalci, ki
objavljajo v madžarščini in tudi v dvojezičnih izdajah.14

11

12

13

14

Vilko Novak, Slovenska krajina. Ob petnajstletnici osvoboditve, ur. Vilko Novak (Beltinci, 1935); prim.
spremno besedo A. Hozjana k Slovenski krajini, Slovenska krajina. Ob petnajstletnici osvoboditve
(Murska Sobota, 2019).
Prim. Ivan Zelko, Zgodovina Prekmurja. Izbrane razprave in članki, ur. Vilko Novak (Murska Sobota,
1996) (dalje: Zelko, Zgodovina Prekmurja).
Miha Preinfalk, Dejan Zadravec, Andrej Hozjan, Zdenka Bonin, Donatella Porcedda, "Graščinski,
plemiški in osebni arhivi na Slovenskem, Andrej Hozjan: Arhivi plemiških družin – posestnikov v
Prekmurju", Arhivi 35, št. 1 (2012), str. 78–80.
Nekaj objav: Varga Sándor, Pozsonec Mária, Pivar Ella, Hosszúfalu, Hodos és Lendvahegy múltja és
jelene (Lendva/Lendava, 1982); Varga Sándor, Pivar Ella, Dobronak, Göntérháza, Kót helytörténete
(Lendava, 1979); Študije o zgodovini Lendave – Tanulmányok Lendva történetéből 1192–1992,
Lendavski zvezki – Lendvai Füzetek (Lendava/Lendva, 1994); Göncz László, Dr. Nagy Zoltán, Őrségi
végeken. Na robovih Őrséga (Lendva/Lendava, 1998). Prim. tudi najnovejše monografije o krajevni
zgodovini Hodoša in Krplivnika, Prosenjakovcev, Gaberja idr.
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I

Javna uprava, uradništvo15

Na tem mestu se ni smiselno poglabljati v razlage osnovnih pojmov oziroma
krajinskih imenskih/nazivnih določevalcev o Prekmurju, saj so bili že večkrat
ustrezno razloženi.16
Javnoupravna oziroma županijska razmejitev tega obmejnega (ob državni
meji) prostora je vse do priključitve ozemlja h Kraljevini SHS segala od reke
Mure tik nad obmursko vasjo Dokležovje v smeri severovzhoda. Zato je prostor,
upoštevajoč to mejo, v opisovanju razmer možno deliti na dva dela, gornje in
dolnje Prekmurje. Gornji del s Porabjem je v celoti spadal v upravni okvir Železne
županije/županija (ž.) Železno (madž. Vas megye; lat. Comitatus Castriferrei),
dolnji pa v Zalsko županijo/ž. Zala (Zala megye; Comitatus Zaladiensis). Obe
županiji sta tudi v celotnem opisovanem obdobju ohranili poznosrednjeveško
zasnovo upravne razdelitve na manjše število ozemeljsko kar obsežnih okrajev
(járás; processus). V vsakem je bil za splošno upravo, predvsem za ustrezno
pobiranje davkov, zadolžen okrajni nadzornik – višji županijski uradnik,
običajno tam živeč oziroma vsaj ustrezno posestno prisoten plemič.
Železno ž. so vse do časa Jožefa II. sestavljali štirje okraji. Njen celoten
jugozahodni del je obsegal "Slovanski (slovenski) okraj" (Tótsági járás; Processus
Tothsagiensis), na severovzhodu – gledano iz Prekmurja – segajoč malone do
Vasvárja in na vzhodu prav do vzhodne županijske meje, ter tako vključeval cel
prostor pod Rabo do Mure in južne meje ž. Sedež okraja je bil v trgu Körmend.
Celoten zahodni del županije Zala, sprva razdeljene na tri okraje, je
obsegal ogromen okraj Kapornak (Kapornaki járás; In Maiori Processu Sedis
Kapornakh), segajoč od Drave vse do spodnje Zale in Blatnega jezera, ki pa je bil
zaradi takega obsega razdeljen na dva podokraja –"Velikega" in Malega". Dolnje
Prekmurje je spadalo v okvir "Velikega okraja Kapornak". Do sredine 18. stoletja
so "Veliki okraj" razdelili na kar tri manjše in jih poimenovali po Medmurju
(Muraköz; hrv. Međimurje), Dolnji Lendavi (Alsólendva) s celotnim dolnjim
Prekmurjem ter Zalaegerszegu, medtem ko je "Mali okraj" bil preimenovan v

15

16

Vsebina I. poglavja kot tudi nadaljnjega teksta je v večji meri povzeta iz referenčnih pregledov, ki ne
bodo citirani posebej. Ob dveh že citiranih še: Ernst Bruckmüller, Avstrijska zgodovina (Ljubljana,
2017); László Kontler, Tisočletje v srednji Evropi. Madžarska zgodovina (Ljubljana, 2005), kot tudi
iz avtorjevih tukaj citiranih objav, in posebej iz njegovega kratkega orisa novoveškega Prekmurja.
Prim.: Andrej Hozjan, "Pokrajina med Rabo in Muro skozi zgodovinska obdobja", v: Varstvo arhivskega
gradiva privatne provenience. Zbornik referatov, ur. Andrej Nared (Ljubljana, 2005), str. 7–15; isti,
"Prekmurje med Rabo in Muro v zgodnjem novem veku med 1500–1800: pregled dobe in oris
raziskovalnih usmeritev", v: Pomurska akademija Pomurju (Murska Sobota, 2006), str. 19–21 (dalje:
Hozjan, "Prekmurje med Rabo in Muro v zgodnjem novem veku").
Kot najnovejše prim.: Metka Fujs, "Prekmurje – podoba prostora. Prekmurje – Picture of Region",
Podravina 3, št. 6 (2004), str. 50–55; Darja Kerec, "Setting the Borderline Between the Urban and the
Rural in the Slovene March Between 1765 and 1924", Acta Histriae 25, št. 3 (2017), str. 564–565.
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okraj Kapornak.
Funkcionarski aparat v okviru splošne županijske uprave in sodstva – oba
dela izvršilne oblasti sta bila vseskozi strogo ločena – je do začetka 18. stoletja
naraščal, vendar zelo postopoma. Ne da se ga primerjati z naslednjo, mnogo
učinkovitejšo stopnjo v terezijanski dobi. V prvi polovici stoletja so se začele
pojavljati nove funkcije, tudi na nivoju posamičnega okraja.17 Vsak županijski
zbor (megyei közgyűlés; generalis congregatio; v visokem srednjem veku
izoblikovana skupščina predstavnikov županijskega plemstva, prelatov in
posamičnih urbanih naselij) je deloval po lastnih mehanizmih in je bil le ohlapno
podrejen kralju, kar se je začelo spreminjati šele od poznega 17. stoletja, ko je
postala krona sv. Štefana znova dedna, tokrat v habsburških rokah. Županiji
takrat še nista imeli ustaljenih administrativnih sedežev, saj so se županijski
zbori sestajali dokaj neredno in v več krajih, odvisno od razmer v vojnokrajiških
področjih in možnosti. V letih skrajne negotovosti se je nekajkrat zgodil celo
skupen zbor obeh ž., običajno v Vasvárju ali tudi Sombotelu (Szombathely;
Steinamanger).
Naziv župan (ispán; comes) za najvišjega uradnika in hkratnega predstavnika županije pred krono se je kmalu po mohački bitki spremenil v naziv veliki
župan in postal znova deden (főispán; hereditarius comes comitatuus) ter obdržal avtoriteto vse do revolucionarnega leta 1848. Po bistvu njihovega statusa so
bili veliki župani kraljevi zaupniki in bi jih lahko po tej funkcionalni dvojnosti,
njihovem delovanju med kraljem in županijo, primerjali z deželnimi glavarji v habsburških dednih deželah (vsekakor z močno rezervo, saj npr. nimajo
nikakršnih sodnih pooblastil), vendar do srede 17. stoletja še niso bili zavezani
bivanju na dvoru. Praktično vse njegove dolžnosti v sami županiji je od zgodnjega 13. stoletja v virih urejal znani podžupan (alispán; vicecomes comitatuus). To funkcijo pa je kralj Karel III. v prvi polovici 18. stoletja podvojil – odslej
sta bila prvi in drugi podžupan. Obe najvišji županijski mesti je imenovala in
odstavljala krona. Enaka podvojitev se je pozneje zgodila s sicer profesionalno
funkcijo županijskega pisarja (jegyző). Posebni županijski pooblaščenci so bili
predstavniki oz. odposlanci vsake ž. (országgyűlési követ) na vsakem zasedanju
državnega zbora (országgyűlés): vsakič sta iz ž. šla nanj po dva, s polnomočjem
le od začetka do konca trajanja le-tega, kadar je dejansko zasedal. O njihovem
ugledu priča dejstvo, da jih popis vseh županijskih uradnikov ž. Zala v delu Zala
megye archontológiája 1138–2000 (gl. spodaj) uvršča na prvo mesto, še pred
17

O županijskem aparatu v opisani dobi na splošno prim.: Turbuly Éva, "Zala megye közigazgatása
1541–1750", v: Zala megye archontológiája 1138–2000 (Uradništvo županije Zala 1138–2000),
Zalai gyűjtemény, zv. 50 (Zalaegerszeg, 2000), str. 29–46 (dalje kot: Turbuly, "Zala megye közigazgatása 1541–1750"); o županijskem aparatu v 18. stoletju prim: Bernadetta Horváth, "Oris uprave
in pravosodja na Madžarskem in v Zalski županiji v terezijanski dobi", v: Zbornik soboškega muzeja
16–17 (Murska Sobota, 2011), str. 24–31.
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vsemi župani.
Vrhovni sodnoupravni položaj na nivoju županije je predstavljal plemiški
sodnik (szólgabíró; iudex nobilium, v virih običajno okrajšan kar v Iudlium),
prav tako kraljevi uradnik, ki je imel pod seboj več podsodnikov s prisedniki
/"zapriseženci" (eskütt; assessor(es)). Od poznega 16. (ž. Vas) oziroma 17. stoletja
(ž. Zala) ga je nadomestilo več velikih plemiških sodnikov (főszólgabíró) – en
za vsak okraj s prisedniki in podrejenim aparatom. Do zgodnjega 18. stoletja so
vsi tukajšnji sedeži veleposesti dobili pravico krvnega sodstva (ius gladii), kar je
pomenilo tudi več sodnega uradništva.
Županijsko splošno in sodnoupravno uradništvo je bilo v pokrajini kar
ustrezno prisotno, sploh v večjih trgih. Kraljevega, predvsem komornega
uradništva pa je bilo vse do sredine 18. stoletja zelo malo, saj komora tukaj ni
imela zemljiške posesti ali regalij. Navzoče je bilo v več carinskih uradih tik ob
Muri in v višjem nadzornem uradu Murska Sobota, neposredno podrejenem
vrhovnemu tridesetniku v medmurskem Nedelišću,18 ter v nekaj mitnicah,
vendar tudi to le nazivno. Carinske in mitniške službe je komora že v poznem
srednjem veku pričela oddajati v zakup. Zanje so nato kandidirali predvsem
domači plemiči. Znanje prekmurske slovenščine je marsikomu dajalo prednost
pri zasedbi položajev. Posebej v domeni gospoščinske uprave, saj je bila za
opravljanje npr. osnovnih upravnih ter sodnih postopkov nujna komunikacija z
domačini. Številčno je prav gospoščinskoupravnih uradnikov bilo največ, saj so
lastniki, od sredine 17. stoletja – razen murskosoboških Szapáryjev – praviloma
živeči drugje, posodobili upravljanje posesti "na daljavo" z nastavljanjem
štirih/petih višjih uradnikov. Med njimi je najvišjo funkcijo zasedal upravnik
gospostva (tisztartó, tudi ispan; provisor), ki je imel pod seboj, razen vseh na
samem sedežu zaposlenih, še oskrbnike več posestnih dvorov/marofov in tudi
najnižje vaško uradništvo – župane oziroma male rihtarje.
Več tukaj rojenih in živečih Prekmurcev ali vsaj tu živečih priseljencev je,
tako kot že v srednjem veku, večkrat zasedalo najvišje županijske funkcije v
obeh tukajšnjih in tudi v drugih županijah – celo zelo oddaljenih, kjer so
namreč imeli večjo zemljiško posest. Zasedali so še visoka mesta v vojski ali na
kraljevskem dvoru od najvišjih (npr. palatin kraljestva (nádor; palatinus) Janez
Banič Dolnjelendavski (1530–1534) in sin Štefan državni sodnik (országbíró;
iudex Curiae) v letu pred smrtjo (1567–1568)) navzdol. Posamezniki so
postali tudi visoki cerkveni dostojanstveniki tako v vrstah katoliške Cerkve kot

18

O zgodnjenovoveškem tridesetniškem carinskem sistemu in konkretno o carinskih postajah ob
tukajšnji Muri prim.: Othmar Pickl, "Der "Dreißigist" in Windischland. Organisation und Ertrag des
ungarischen Außenhandelszolls in Oberslawonien im 16. Jahrhundert", v: Im Lebensraum der Grenze.
Festschrift Fritz Posch (Graz, 1971), str. 155–176; Andrej Hozjan, "Štirje dokumenti o zgodnjenovoveški
Murski Soboti", Arhivi 30, št. 1 (2007), str. 90 (dalje: Hozjan, "Štirje dokumenti").
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luteranov in reformiranih (kalvincev). O najvišjih položajnih oziroma statusnih
dosegih tukajšnjih posestnikov skozi generacije pa niti ni izgubljati besed, saj so
spadali v sam elitni vrh madžarske aristokracije.

II

Označevalci dobe

Temeljni opis dobe in za prekmurski prostor bistvenih osebnosti ter
dogajanj
Doba kralja Matije
Poznosrednjeveška kraljevina Madžarska – mišljeno je takratno državno ozemlje ob zaključku Korvinove dobe, ko je vladarjeva moč začasno poistovetila Madžarsko s celotnim prostorom svetoštefanske krone, torej vključujoč še
kneževino Erdelj (Sedmograška), tri hrvaške kraljevine (Dalmacijo le nazivno)
ter tri obrambne banovine pod Savo – je na prehodu iz 15. v prva desetletja 16.
stoletja obsegala za evropske razmere obsežno ozemlje 300.000 km2, na katerem pa je živelo le med tri in pol do največ štiri milijone ljudi. Korvinova doba
je bila vsekakor zadnja faza madžarske srednjeveške kraljevske veličine, ki jo je
na osnovi miru, sklenjenem v Dunajskem Novem mestu (Wiener Neustadt) 17.
julija 1463 med njim in cesarjem Friderikom III., in kraljevih poznejših odločitev
vladar še zmogel ustvariti. Njegova prosrednjeevropska politika je bila vseskozi
nadrejena odnosu s cesarjem, temu pa so sledile tudi številne notranjepolitične
reforme, na čelu s finančnimi in upravnimi, ter predvsem napredujoča centralizacija.19 Poznejša vojna med obema velikima osebnostima je bila praktično
neizbežna. Ljudje onkraj zahodne državne meje, tudi na Slovenskem, so jo še
kako čutili, saj je kralj zavzemal tukajšnja ozemlja in konkretno zavzel večji del
slovenskega severovzhoda, predvsem ozemlje Štajerske, ki je tako od 1479 po
dobrih 225 letih znova videlo madžarsko vojsko. Še bolj so zvedeli zanj, ko je
prekinil dotlej neprestane osmanske vpade v slovenske dežele. Pričenjala se je
zasnova poznejše legendarne osebnosti kralja Matjaža.
Tudi Prekmurje je hitro spoznalo bridkosti vojne v obliki divjanja cesarskih
vojakov. Ko je Matija leta 1481 osebno navzoč v Zagrebu urejal razmere v obeh

19

Prim. le eno od novejših referenčnih razprav znamenitega madž. zgodovinarja: Kubinyi András,
"A magyar királyság népessége a 15. szazad végen (Prebivalstvo kraljevine Madžarske konec 15.
stoletja)", Törtenelmi Szemle 38 (1996), str. 135–161. Razprava je izšla tudi v nemškem prevodu
"Die Bevölkerung des Königreichs Ungarn am Ende des 15. Jahrhunderts" v zborniku Kubinyijevih
najodmevnejših člankov König und Volk in spätmittelalterlichen Ungarn (Herne, 1998), str. 148–183;
odlično novo sintezo Korvinove dobe je prispeval Borislav Grgin, Počeci rasapa. Kralj Matijaš Korvin
i srednjovjekovna Hrvatska (Zagreb, 2001), prim. str. 26–42.
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hrvaških kraljevinah pod svojo oblastjo, je Friderik izkoristil kraljevo zasedenost
in poslal močnejši vojaški korpus nad obmejne madžarske pokrajine. Pripravljal
ga je vse od trenutka, ko so kraljeve vojske proti koncu 1479 začele zasedati
večji del slovenskega etničnega ozemlja. Avgusta 1480 je kralj dlje časa bival na
gradu Dolnja Lendava pri gostitelju Nikolaju Baniču Dolnjelendavskem, svojem
zvestem služabniku, od koder se je prek Medmurja napotil v Zagreb. Udarec
Habsburžana je bil zato namenjen prav v dolnje Prekmurje, kjer so cesarjevi
junija oplenili in povsem razdejali 15 vasi oziroma celotno ozemlje takratne
turniške pražupnije – posestnega urada Beltinci.20 Nekaj pred to katastrofo je
isti prostor doživel prvi hujši osmanski vpad. Leta 1479 so osmanski jezdeci
z juga vdrli na zahodno Madžarsko in avgusta oplenili tudi obmejna ozemlja
obeh županij vse do Mure. Sicer maloštevilni zapisi govore o še posebej
hudem divjanju prav na tukajšnjih območjih ob Muri, kar je lahko pomenilo le
prekmurske vasi.21 Prav simbolično sta ti dve dogajanji napovedovali zaključek
srednjega veka na Madžarskem in bodoče najtežje nesreče, ki so jih v pokrajini
povzročali ljudje: bodisi spopade med vojskami upornega madžarskega
plemstva in habsburških kraljev v smislu državljanskih vojn bodisi osmansko
divjanje ter podrejanje domačega življa njihovim voditeljem onstran skrajnega
roba osmanskega zavzetega prostora.

Iz srednjega v zgodnji novi vek: Doba Jagieloncev, vstaja Jurija Dózse 1514
in mohačka bitka
Kratka doba obeh kraljev Jagieloncev se je tukaj zelo občutila, enako kot v celotni
državi. Že od Korvinove smrti znova opazno prisotni magnatski samovolji,
vsesplošnemu izžemanju podložnih ljudi in njihovim že v osnovi slabim
vsakdanjim življenjskim razmeram, v pravzaprav nedelujoči "državi", za katero
je bilo značilno vsestransko popuščanje davčne discipline in zato slabljenje, in
vse hujšim osmanskim pritiskom so se v prvem desetletju 16. stoletja pridružile
razdiralne silnice upada ter začasnega konca tranzitne trgovine z madžarskim
govedom zavoljo beneško − habsburške vojne in posledičnega zaprtja beneško
– cesarske meje.
Tako je bila vstaja Jurija Dózse v pomladnih in poletnih mesecih leta 1514, za

20

21

O tem prim. Ivan Škafar, "Opustošene vasi v dolnjem Prekmurju leta 1481", Časopis za zgodovino in
narodopisje 42=NV 7, št. 2 (1971), str. 153–158.
Magyarország történeti kronológiája I, str. 303: augusztus (avgust); Andrej Hozjan, "The Ottoman
Threat to the Northeastern Slovene Lands", v: Srečanja dveh svetov / The Meeting of two Worlds,
Zbornik mednarodnega simpozija 15. in 16. 10. 2015 / The collected volume of the symposium 15.
and 16. 10. 2015 (Maribor, 2015), str. 9 (Publikacija je dostopna na: http://www.museoeurope.si –
2015). Več o tem vpadu v podpogl. o osmanski nevarnosti.
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takratne razmere odlično zamišljena in široko pripravljena družbena dejavnost
na prostoru med Donavo in Tiso, le konkreten odgovor najnižjih slojev na vse
opisano. Edini res konkretni stik Prekmurja z vstajo je bilo aktivno sodelovanje
Jakoba in tedaj še mladega Janeza Baniča Dolnjelendavskih. Predvsem Jakob
je znan kot poveljujoči plemiškim enotam v bojih zoper vstajnike: kot takega
ga omenja nekaj virov – bil je eden od dveh podpoveljnikov samega Janeza
Zapolje, in se je odlikoval tudi v zaključni bitki zoper vojsko Dózse. Dejstvo, da
sta kar dva Baniča sodelovala v bojih, pa kaže še na nekaj – da njuna navzočnost
v samem Prekmurju v tistem času ni bila potrebna, kar pa vodi v utemeljeno
sklepanje, da upiranja tukaj ni bilo. Dejansko ni zaslediti nikakršne sledi vstaje
ali vsaj odmeva le-te, kar je razumljivo: poglavitno dogajanje se je odvijalo
prostorsko predaleč, razen tega njeni voditelji niti niso skušali razširiti upora na
zahodna področja države.22
Vendar je pravzaprav najhujša posledica vstaje, ali bolje zapisano kazen za
nespametno, od oblasti opito dvorno, državno in cerkveno elito, prišla le dobro
desetletje pozneje na Mohačkem polju. V uporu in pozneje v represalijah množično pobiti možje iz nižjih slojev, ki bi jih lahko s primerno preudarnim dogovarjanjem in vodenjem uporabili za črnovojaški "živi zid" pred Osmani, in v primeru sultanovega pohoda vsaj za "topovsko hrano", so bili v času bitke mrtvi,
odsotni za odpor osvajalcem. Vstaja je torej v kratkem času bistveno oslabila
obrambno moč države. Zato je zanimivo tudi vprašanje, zakaj recimo osmanski
imperij ni kar vmes ali takoj po zadušeni vstaji izkoristil te trenutne slabosti
Madžarske, saj bi jo lahko pokorila že številčno relativno majhna odprava kakih
10.000–15.000 jezdecev. Takih pa v desetletjih osmanskih vpadov v srednjeevropske in podalpske prostore ni manjkalo. Razmeroma hitro so jih lahko
zbrali v samem bosanskem pašaluku in sosednjih ejaletih. Vendar je imel sultan
Selim I. prav tedaj glavnino vojske na pohodih na prednjeazijskih in severnoafriških bojiščih.
Razen smrti voditeljev obeh takratnih prekmurskih magnatskih družin
v neizbežni in najusodnejši bitki vseh madžarskih bitk 29. avgusta 1526 na
polju pri Mohaču (Mohács), namreč Tomaža Seči Gornjelendavskega in
Sigismunda Baniča Dolnjelendavskega, in takoj po njej le mimoidočega dobro
dokumentiranega vpada Osmanov v vzhodni del Prekmurja, se tu ni zgodilo
nič posebnega. Podobno velja za nadaljnji čas; omembe vredna je bila le večja
epidemija kuge na zahodu ž. Zala takoj po sredini stoletja.
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Prim. temeljno in najobsežnejšo (725 strani) izdajo virov o uporu Monumenta rusticorum in Hungaria
rebellium Anno MDXIV, Publicationes Archivi nationalis hungarici II. – Fontes 12 (Budapest, 1979).
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Od Mohača do Zsitva-Töröka
Takoj po Mohaču so se pričeli tektonski premiki v samem vodenju države. Poraz
je pomenil dokončen konec srednjeveške Madžarske in začetek neke nove, še
neznane oblasti. Član dinastije Habsburžanov, Ferdinand, je kot izvoljeni kralj
zavladal praktično takoj. Decembra istega leta je kmalu pometel z vladarsko
neodločnostjo ter samopašnostjo magnatskih posameznikov in sprožil med
drugim tudi zapleteno diplomatsko igro glede pripadnosti Erdelja. Sledila
je nekajletna državljanska vojna med njim in Zapoljo, iz katere je izšel kot
relativni zmagovalec, ki pa jo je pravzaprav zaključil kar sam sultan z osvojitvijo
Budima in Pešte ter tamkajšnjo vzpostavitvijo osmanske osrednje oblasti. Še
petnajst let prej ogromno enovito državno ozemlje je razpadlo v tri povsem
ločene dele, ki bodo vnovič združeni pod enim vladarjem šele po 150 letih.
Habsburžanom so nato trdno v rokah kot prostor svetoštefanske krone ostali
le hrvaški "ostanki ostankov" (Reliquiae Reliquiarum), nato širok pas ozemlja s
še preostalimi najzahodnejšimi županijami med Muro v predelu Prekmurja ter
nad njo vzhodno od državne meje s Štajersko in Avstrijo pod Anižo in končno še
večji del "gornje pokrajine" (Felvidék; nem. "Ober Ungarn") oziroma današnje
Slovaške.
Sedež kraljevskega dvora, točneje najvišjih upravnih teles kraljestva,
predvsem komore in dvornega sodišča, vendar brez samega vladarja, so
prenesli v Požun (Pozsony, zdaj Bratislava), takrat sorazmerno manjše mesto in
županijski sedež, ki pa je imelo to "srečo", da je ležalo najbližje Dunaju, in bilo
nato prizorišče kronanj nekaj kraljev. Svetoštefanska krona je ostala vse do leta
1687 volilna.
V desetletjih po mohaški katastrofi se je z vznikom "nove" države v bistvu vse
moralo izoblikovati na novo. Predvsem je to obveljalo za odnos med kraljem in
plemiško elito. Pojav in izjemno hitra razširitev protestantizma ter posledične
občasne napetosti med nosilci in pripadniki obeh veroizpovedi, vzdrževanje in
vodenje vse številnejših vojaških enot na obmejnih vojnokrajiških področjih,
zemljiškoposestna razmerja in "sistem" dedovanja posesti, dinastične zasebne
politike posamičnih najuglednejših magnatov, nasprotja med kraljem in
erdeljskimi velikimi knezi in še množica drugih dejavnikov je v naslednjih
generacijah definiralo življenjski vsakdanjik prebivalcev kraljevine.
Prekmurski prostor je iz desetletja v desetletje ostreje čutil njemu
približujočo se nestanovitno mejo z osmanskim ozemljem. V gornjem delu so
se izmenjavali mnogi nestalni posestniki, katerim skupna lastnost je bila prehod
v novo vero. Precejšnjo spremembo je prinesla Dolga vojna z Osmani (1593–
1606), 13-letni prvi "uradni" spopad med cesarstvom in krono sv. Štefana na
eni in osmanskim imperijem, kateremu se je v zadnji fazi pridružil erdeljski
knez Štefan Bocskay s svojimi hajduki, na drugi strani. Vmes, leta 1598, sta se
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vojskujoči strani že tako izčrpali, da je kralj lahko ukazal in tudi uspel izvesti
prvi univerzalen popis podložnih hiš na celotnem državnem ozemlju, ki je sicer
služil za izredno obdavčitev. Prva leta novega stoletja so zaznamovali do tedaj
najhujši osmanski pritiski posebej na Dolnjo Lendavo, katerim se je pridružilo
še divjanje vojščakov neprizanesljivega Bocskaya. Prav nihče izmed članov
obeh takrat najuglednejših prekmurskih dinastij, Rima-Sečijev in Baničev, se
ni pridružil Bocskayjevemu protihabsburškemu uporu v zadnjih letih spopada.
Mirovna sporazuma na Dunaju in v Zsitva-Töröku leta 1606 sta pokrajini
prinesla tako potreben večdesetletni mir.

Od miru z Osmani do miru z Osmani
Odmev bitk Dolge vojne je po zaključku zavoljo Bocskayeve nagle smrti leta
1606 že kmalu potihnil. Niso pa utihnili pravi razlogi za sovražnosti med
madžarskim oziroma erdeljskim plemstvom in kralji Habsburžani. Ta odnos je
v vsej svoji tragičnosti rdeča nit prve polovice 17. stoletja v naši vzhodni soseščini. Dvor je ostajal na svoji strani; v ogromni večini protestantski – natančneje
kalvinski – Madžari na ozemlju kraljevine so vlekli enkrat s kraljem, drugič po
svoje. Osmani so bili tretja stran, čeprav so se vsaj navidezno zmeraj strinjali z erdeljskim knezom, saj je bil le-ta formalno njihov vazal. Prekmurski veleposestniki so se torej morali venomer odločati za pripadnost enemu od obeh
krščanskih mogočnežev – kralju ali poznejšemu erdeljskemu knezu Gabrijelu
Bethlenu ter naslednjim knezom.
Zatem so tukaj omembe vredni le versko pogojeni procesi kot vrhunec
kalvinstva in rekatolizacijski misijonski nastopi v dolnjem Prekmurju. Dogajali
so se v senci hudega spora znotraj vladarske avstrijskohabsburške hiše med
kraljem/cesarjem Rudolfom in Matijo, ki je dokaj razdelil plemiški sloj, in
hkratnega pojava kneza Bethlena. Prvo resnično preizkušnjo magnatske
lojalnosti kroni pa je prinesel nastop novega kralja Ferdinanda pomladi 1619,
saj je le-ta nemudoma sprožil vojno na Češkem. Knez Bethlen je prav v tem
videl svojo veliko možnost za dokončno zmago nad kraljem in je na svojo stran
uspel pridobiti lep del magnatskega sloja, tudi gornjeprekmurske gospode
Rima-Sečije. Jurij Rima-Seči, sin takrat že pokojnega Tomaža Rima-Sečija, je nato
kot izvrsten poveljnik postal ena od desnih rok erdeljskega kneza.23 O tej izdaji
kraljevega zaupanja je palatin Nikolaj Esterházy takoj poročal dvoru. Vladar je
Rima-Sečije označil za upornike, s čimer so padli v nemilost. Diplomatsko in
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Jurijevo vlogo v spopadih v teh letih in samo smrt je že v drugi polovici 19. stoletja opisala razprava
v znameniti reviji Századok (Stoletja). Prim.: Ignácz Acsády, "A Széchyek Murányban", Századok 19
(1885), str. 21–47, 45–46, 116–125, 212–222 in 306–315.
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Stiliziran
rodbinski grb Rima-Sečijev,
kot je ostal tudi ob
dodelitvi grofovskega statusa Dioniziju
Rima-Seči
leta
1645
(Wikimedia
24
Commons)

vojaško izjemno spretni Bethlen pa je z mirovnim sporazumom v Mikulovu
(Nikolsburgu) leta 1621 dosegel popolno amnestijo za vse njemu pridružene
tovariše, torej tudi za Rima-Sečije. Bratje Rima-Seči, tudi Jurij, so vsi, čeprav so
ostali trdni kalvinci, po vladarjevi amnestiji konkretno vstopili v poveljniške
službe v krajiških utrdbah nasproti Osmanom. 24
Vendar se je nezanesljivi knez Bethlen kmalu po nikolsburškem miru
znova pridružil protestantski strani in sprožil novo vojno proti kralju. Tudi Jurij
Rima-Seči se je po začetnem omahovanju – kljub temu da so ga kraljevi zaupniki prepričevali v nasprotno – spet podal na njegovo stran. Postal je eden najslavnejših madžarskih vojskovodij tiste dobe. V letu 1625 je bil najtesnejši Bet24

Dvoglavi orel, pod njim kronica, izvirajoč od njihovih rodovnih prednikov Baloghov. Kljub
ekskluzivnosti rodbinskega znaka, ki je bil pridržan izključno Habsburžanom, jim je kralj (vendar
samo njim (!)) odobril prav tak grb, le da je kronica, prej lebdeča nad orlovima glavama, nujno morala
"pristati" pod njim. Tako se je le v tem elementu razlikoval od habsburškega. Prim. Darja Kerec, "Szécsiji
in njihov rodbinski grb", v: Zbornik soboškega muzeja 8 (Murska Sobota, 2005), str. 137–145. (Ta in
vse nadaljnje slike so povzete s spleta iz prosto dostopnih gradiv)
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hlenov zaupnik in skupaj sta obvladovala gornjemadžarski (slovaški) prostor.
Vojskoval se je vse do smrti, ki je prišla nenadno. Ubili so ga v atentatu v vasici
Brekov na vzhodnem Slovaškem v noči iz 31. avgusta na 1. september. Očitno
je šlo za najete morilce v režiji povzpetniškega kraljevega poveljnika Wallensteina. Jurijevi bratje so izvedeli za njegovo smrt in kralju najverjetneje zamerili to
dejanje. Čas tridesetletne vojne je v takratnih glavah povzročal neštevilne hitre,
nepričakovane preobrate. Nekaj let po Wallensteinovem umoru je najmlajši
Jurijev brat Dionizij Rima-Seči prestopil v katolištvo (1637). Še pred prestopom
je zavoljo smrti vseh starejših bratov, ki so ostali brez moških potomcev, postal
glava družine. Njegova kariera je bila v zenitu leta 1645, ko je meseca aprila
v razmiku treh dni dobil grofovski naziv in takoj nato še celotno ogromno
gospostvo Kőszeg v trajno dedno last, kar je potomcem ostalo do izumrtja.25
Očitno sta njegova neomajna zvestoba Habsburžanom v nadaljnjih fazah vojne
in še zmeraj dokaj zgodnji prestop obrodila dober sad.
Opisana epizoda je predstavljala najkonkretnejše sodelovanje prekmurskih
veleposestnikov v velikem spopadu na protikraljevi strani. Preostali dve močni
posestni rodbini sta morali skrbeti za protiosmansko obrambo zahodnega
Prekdonavja. Franc Batthyány pl. Németújvár/Güssing, sicer do smrti trden
kalvinec, je umrl leta 1629. Le nekaj mesecev pozneje je njegov sin Adam
prestopil v katolištvo, za kar je kmalu zatem, pri dopolnjenih 21 letih, kot prvi
član znamenite magnatske rodbine dobil grofovski naziv. Upoštevajoč njegovo
mladost se nikakor ni mogel udeležiti zgoraj opisanih burnih dogajanj v 20.
letih. Krištof Banič grof (od 1622, kot nagrada za izjemno hitro konvertiranje)
Dolnjelendavski pa je od leta Jurijeve smrti do lastne smrti (1644) opravljal
službo velikega dednega župana ž. Zala, in se sončil v vladarjevi milosti.
Mir je bil varljiv. Prekinili so ga prvi neubranljivi nastopi Osmanov v Prekmurju
od konca 30. let naprej. Čeprav sta se kralj in erdeljski knez Jurij I. Rákóczi "na
hitro" pomirila s sporazumom v Linzu leta 1645, se pravih problemov kraljestva
ni dalo tako zlahka odpraviti. Interesov in zainteresiranih je bilo enostavno
preveč. Istega leta je izumrla dinastija Baničev Dolnjelendavskih, kar je
dolnjemu Prekmurju prineslo nove lastnike. Z bitko pri Mogersdorfu 1. avgusta
1664, v kateri je habsburški general Piccolomini zvito sesekal manjšo osmansko
vojsko – kljub temu je to bila največja krščanska zmaga nad Osmani na ozemlju
kraljestva pred bitkami v Dunajski vojni – in še posebej z nepričakovanim,
izdajalskim kraljevim pogajanjem ter takojšnjo sklenitvijo vasvárskega miru
25

Elisabeth Gmoser, Geschichte der Herrschaft Güns als kaiserliches Kammergut unter österreichischer
Verwaltung 1491–1647, Burgenländische Forschungen, Bd. 86 (Eisenstadt, 2002), str. 336–337;
Johann Seedoch, "Hogyan került a Kőszegi uradalom Esterházy Pál herceg tulajdonába?", v: Egy
emberöltő Kőszeg szabad király város levéltárában (Szombathely, 2003), str. 177–179; Johann
Seedoch, "Die Erwerbung der Herrschaft Güns durch den Fürst Paul I. Esterházy", Burgenländische
Heimatblätter 68 (2006), str. 59–62.
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se je pričel proces graditve protihabsburške zarote magnatov Zrinskega,
Frankopana, Nádasdyja in Rákóczija, ter še štajerskega plemiča Tattenbacha.
Zaroto so razkrili 1670. in nato usmrtili vse naštete razen Rákóczija. Tak razplet
je presenetil vse in mnogim ustvaril resnično globoke rane. Desetletje pozneje,
med prvo fazo izganjanja tukajšnjih evangeličanov, je magnat in erdeljski
knez Emerik Thököly zanetil vstajo tistega dela madžarskega plemstva, ki se
ni mogel sprijazniti s kraljevimi neverjetnimi potezami po razkritju zarote.
Začenjalo se je najhujše obdobje madžarske novoveške zgodovine, v katerem
tudi Prekmurju ni bilo prizanešeno.
Takratne množične lakote, požari, uničenja, razsajanje epidemij in
posledična zdecimiranost tukajšnjega prebivalstva so bili povsem normalni
pojavi. Kar zapovrstjo so sledili uničevalni pohodi Thökölyjevih čet v nekajletni
državljanski vojni, in do 1683. povzročali gorje, kamor koli so vdrli. Vmes je svoje
opravila še srednjeevropska pandemija kuge med letoma 1679–1682. Drugi
osmanski pohod nad Dunaj velikega vezirja Kara Mustafe leta 1683 je povzročil
temeljito opustošenje celotnega Prekdonavja. Od začetka sledeče dolgoletne
Dunajske vojne (1684–1699) naslednje leto do krščanske osvojitve Velike
Kaniže (1690) jim je še nekajkrat uspela hitra oplenitev posamičnih tukajšnjih
vasi. S tem pa je bilo kljub nadaljevanju vojne njihovih groženj dokončno konec.
Vmes je svetoštefanska krona po neskončnih prepričevanjih magnatske elite v
režiji izjemnega Pavla Esterházyja postala dedna v rokah Habsburžanov. Kralj
Leopold je hkrati prisegel spoštovanje privilegijev madžarskega plemstva in
versko svobodo. Enako je obljubljal erdeljskemu plemstvu, ki ga je pod vtisom
vojnih uspehov priznalo za svojega vladarja. Relativni mir pa je celo omogočil
izvedbo prvega znanega "štetja" tukajšnjega prebivalstva – šlo je za cerkvene
popise ljudi v posamičnih župnijah – tik pred koncem 17. stoletja. Tedaj naj
bi jih na celotnem prekmurskem prostoru živelo nekaj čez 20.000. Ko so se
Osmani z mirom v Sremskih Karlovcih leta 1699 morali umakniti iz celotnega
madžarskega prostora, je prevladalo vsesplošno veselje. Nihče ni slutil, kaj je
državi dejansko pripravljal kralj, ki jo je v svoji glavi odslej imel za svojo osebno
last.

Od začetka Rákóczijeve vstaje do nastopa kraljice
Kralj je pripravljal nič manj kot absolutistični nastop in celovito, po potrebi
nasilno rekatolizacijo, zato se je zgodilo, kar se je moralo zgoditi. Le nekaj let po
koncu dunajske vojne se je sprožila vnovična, tokrat dolgoletna državljanska
vojna, v madžarskem zgodovinopisju imenovana "osvobodilna vojna", med
številnim plemstvom, zbranim okrog zarotnikovega sinu, novega erdeljskega
kneza Franca II. Rákóczija, in kralju zvestimi magnati za popolno ločitev od

26

S tudia
H istorica
S lovenica

habsburške dinastije. K slednjim so – vsaj prva leta, do njihovih prestopov na
drugo stran – spadali vsi prekmurski veleposestniki. Zato so Rákóczijeve vojske
večkratno opustošile ter razdejale prostor.26 Pogodba, sklenjena v Szatmárju
(1711) v režiji novega preudarnega kralja Karla III. je vsem prinesla tako zelo
potreben in željen dolgotrajen mir.
Med Muro in Rabo so se razmere hitro ustalile ter se sprevrgle v enoličnost
vsakdanjika. Prekinjali so jo le zadnje kužne epidemije, druga/zadnja faza
pregona evangeličanskih pastorjev v 30. letih 18. stoletja ter njihove sledeče
versko pogojene migracije v notranjost obeh županij. Doba hujših pretresov
je dokončno minila, v ospredje so prihajali gospodarski ter drugi vsakdanji
interesi. Vse do revolucionarnih vrenj v naslednjem stoletju so bili edini ekscesni
dogodki v pokrajini razne številne oblike kmečkega nezadovoljstva, ki pa so
ostale lokalno omejene ali celo le stvar posamičnih podložnikov, in pa zadnji
čarovniški procesi, npr. v Porabju še v 60. letih tega "dolgega" stoletja.

Osmanska nevarnost in neposredno ogrožanje Prekmurja
Novejše in najnovejše raziskave tako madžarskih kot tudi hrvaških avtoric/
avtorjev dajejo dokaj čistejšo sliko prekmurske stvarnosti v (ne)posredni
soseščini Osmanskega imperija.
Prvi dokumentiran vpad je tako znan že v dobi najhujših osmanskih
ropanj na Slovenskem v letu 1479.27 Takoj po mohački bitki se je ena četa
jezdecev v okviru osmanskih povračilnih sunkov za nekaj dni pojavila tudi v
najvzhodnejših prekmurskih vaseh.
Ko pa sta v osmanske roke padla Székesfehérvár ter nato še Szigetvár
(1566) in je dobilo njihovo osvajanje zahodnega Prekdonavja močan zagon,
je bilo miru tudi tu konec. Sprva še ne zaporedni, vendar vse intenzivnejši
roparski vpadi so se začenjali v drugi polovici 16. stoletja. Od sredine 70. let 16.
stoletja so postali stvarnost. Iz nekaj poročil vodstva mesta Radgone v štajerskih
deželnih virih iz tega časa se je izvedelo, da so lahko osmanske jezdece večkrat
gledali z mestnega obzidja. Dotlej sta pod osmansko oblast že padla vzhodna
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To večletno vojno in uničenje Prekmurja je temeljito popisal avstrijskoštajerski zgodovinar Fritz
Posch. Prim. Fritz Posch, Flammende Grenze (Graz, 1986), na več mestih (gl. kraj. kazalo).
Ta vpad v Prekmurje je v dosedanjem slovenskem zgodovinopisju neznan. Znan je vsekakor
zgodnjepomladni hud vpad na Kranjsko. Kronist Unrest pa je za to leto poročal še o avgustovskem
izropanju spodnještajerskega prostora med Ljutomerom in Ptujem, kar je lahko pomenilo le, da so
Osmani s severovzhoda tedaj celo prestopili Muro in se razleteli po spodnjem Murskem polju. Prim.:
Vasko Simoniti, "Turški vpadi v Prekmurje v 16. in 17. stoletju ter njihove posledice", v: Katalog stalne
razstave Pokrajinskega muzeja Murska Sobota, ur. Janez Balažic, Branko Kerman (Murska Sobota,
1997), str. 97–98; Ignacij Voje, Slovenci pod pritiskom turškega nasilja (Ljubljana, 1996), str. 28.
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dela obeh obmejnih županij. V 80. letih so tudi dolnjeprekmurski trgi in vasi
že pričeli dobivati zahteve iz Szigeta po pokoritvi tamkajšnjemu begu, kar pa
so Baniči Dolnjelendavski vsaj v primeru Dolnje Lendave lahko preprečili.
Prekmurje je postalo neposredno zaledje spopadov. Že takrat je postal
prostor neposredno zaledje vojnokrajiških (mišljeno je zahodnomadžarsko
vojnokrajiško ozemlje) spopadov, in zatorej področje konkretnega ogrožanja
in vpadanj. Nataša Štefanec je na podlagi popisov posestnih enot za kraljevski
davek iz tega desetletja podala zelo visoke številke uničenih in opustošenih
kmetij na posestvih vseh Baničev v dolnjem Prekmurju.28
Osmansko zavzetje Velike Kaniže 20. oktobra 1600 in posledično njihovo
približanje južni meji prostora na vsega dobrih 30 km je napovedovalo težka leta.
Prineslo je dvojnost hkratne že obstoječe fevdalne, in vsiljene nove osmanske
uprave oziroma "dvojno podložnost", saj se je do sredine stoletja največji del
Prekmurja formalno z izjavami posamičnih naselij podredil kaniškemu paši
oziroma njegovim agam in bašijem. Zato je moral tukajšnji podložnik v popolni
negotovosti delati tlako in oddajati denarna in naturalna bremena svojim
zemljiškim gospodom in tudi Osmanom. Kdor se je upiral oddaji, je doživel
nasilje: najhujše je bilo ugrabljanje in zasužnjevanje prebivalstva. Prve podreditve
slovenskih vasi so se pričele že v letu 1600, nato pa sledijo obsežnejše v 20. letih
kot posledica takratnih vpadov; število podreditev je postopoma naraščalo
in doseglo največji obseg po sredini stoletja. Najhujši pritiski so znani v dveh
obdobjih: v 30. in 40. letih 17. stoletja, ko je bilo tukaj ugrabljenih in odvedenih na
stotine ljudi; le za 30. leta se je omenjalo število skupno okrog 1.350. Osmanom
so se vdali skorajda vsi kraji med Monoštrom in Mursko Soboto, razen obeh
trgov. In nato znova v zadnjih letih pred osmansko osvojitvijo trdnjave Zrinskih
Novi Zrin ter tej sledečo znamenito bitko na ravnici pri Mogersdorfu (Modinci)
1. avgusta 1664. Podpis vasvárskega miru je za kar nekaj časa utišal neposredno
osmansko nevarnost.
Desetletje nazaj je Peter Illik v monografiji o osmanskem ustrahovanju
in divjanju v županijah severozahodnega Prekdonavja ponudil celovito sliko
dogajanj na prostoru zahodno od Blatnega jezera in južno od Donave v prav
tisti dobi.29

28

29

Nataša Štefanec, "Struktura posjeda na zrinskim imanjima i porezni popisi Međimurja i okolice
(c. 1550. – 1610.)", v: Politička, kulturna i društvena djelatnost Zrinskih i Frankopana u Hrvatskoj.
Political, Cultural and Social Activities of the Zrinskis and Frankopans in Croatia, Zbornik radova sa
znanstvenog skupa održanog u Čakovcu 6. i 7. listopada 2010./Conference proceedings from the
scientific conference held in Čakovec on 6 and 7 October 2010 (Čakovec, 2011), str. 18 – 20 in 22
– 23 (dalje: Štefanec, "Struktura posjeda na zrinskim imanjima). Številke govore o skupno kar 715
tukajšnjih "opustelih, požganih, neposeljenih in od turških sovražnikov opustošenih" kmetijah/
Deserte, combuste, depopulate et deserte per hostes Turcarum.
Illik Péter, Török dúlás a dunántúlon. Török kártételek a nyugat-dunántúli hódoltsági peremvidéken
a 17. század első felében (Budapest, 2009) (dalje: Illik, Török dúlás a dunántúlon). Illik je celovito
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Tako je recimo moč po posamičnem zemljiškem gospostvu in celo po
posamičnih vaseh v letih od 1630 do 1650 spremljati natančne podatke, npr.
število pobitih, zajetih oziroma odpeljanih in naropane živine, ter o naloženih
bremenih posamične vasi.30

Preglednica 1: Podatki o povzročenem osmanskem nasilju ter škodi na prekmurskih zemljiških
gospostvih v letu 164631

Gospostvo

Dolnja Lendava
Dobra
Rakičan

Nasilje / oškodovanje
1 ubit
9 ugrabljenih
60 glav naropane živine
142 ugrabljenih
43 ugrabljenih

V teh desetletjih je bilo opustošenje prostora zagotovo najhujše. Roparski
pohodi so bili največkrat kazen – kazenski povračilni udarci zavoljo
neizpolnjevanja dolžnosti, ko bi namreč morale vasi oddajati živila, perutnino,
maslo ipd., pa tega niso zmogle, saj jih je k oddaji prisiljeval tudi lokalni
gospoščinski uradnik in grozil s hudimi kaznimi. V tem času je pogorelo večje
število vasi in tudi vsi prekmurski trgi. Ponovno uničevanje urbanih krajev ter
vasi se je nato zgodilo že v Thökolyjevem času.

30

31

obdelal številna poročila zemljiškim gospodom "s terena", ohranjena predvsem v obsežnem arhivu
rodbine Batthyány, o tamkajšnjih razmerah, o oddaji dolžnih dajatev, pa tudi o ujetnikih, ki so
izjemno natančna. Sicer je o osmanskih vpadih v Prekmurje na podlagi istih virov pisal tudi že Franc
Šebjanič, prim. Franc Šebjanič, "Batthyánysche Herrschaft im Übermurgebiet und Südburgenland im
Zeichen der Türkeneinfälle vom Ende des 16. bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts", v: Kleinlandschaft
und Türkenkriege I. Das südliche Burgenland zur Zeit der Bedrohung durch die Türken im 16. und
17. Jahrhundert, Symposion im Rahmen der "Schlaininger Gespräche" vom 22. − 25. September 1983
auf Burg Schlaining, Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland, zv. št. 68 (Eisenstadt, 1982),
str. 155–165; hkrati je isti s slovenskojezično objavo predstavil vsebino nekaj poročil rakičanskih
upravnikov Adama Batthyányja, vendar je bila ta objava le informativnega značaja, za le bežno
ilustracijo razmer, prim. Franc Šebjanič, "Korespondenčni viri za proučevanje gospodarskih in
socialnih razmer Prekmurja v 17. stoletju", Zgodovinski časopis 37 (1983), str. 1–2, 31–36; Podobno
je za dolnje Prekmurje v istih in še v drugih – listinskih virih poiskal prav te podatke Ivan Zelko,
prim. Ivan Zelko, "Turška oblast v Prekmurju", in "Turški napadi in ropanja v gornjem Prekmurju",
v: Zgodovina Prekmurja, str. 322–329. Zelkovi in Illikovi podatki se številčno v večji meri ujemajo,
ponekod pa se tudi zelo razlikujejo.
Prim. npr. Illik, Török dúlás a dunántúlon, tabela 4 – Podreditev večine krajev gornjega Prekmurja
osmanski oblasti med leti 1606–1649 in obveze, str. 130–141, in tabeli 49 – Ugrabljeni prebivalci iz
krajev urada Črnec (Turnišče) v letu 1626, ter 50 – Ubiti in ugrabljeni prebivalci iz krajev urada Črnec
(Turnišče) v letih 1630–1631 in v 1639, str. 153–154.
Prav tam, tabela 28, Osmansko divjanje na ozemlju prekmurskih zemljiških gospostev v letu 1646, str.
75.
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Posestne razmere in usode domačih magnatskih družin32
Tik pred bitko pri Mohaču je bil največji del prostora med Rabo in Muro v lasti
dveh magnatskih dinastij, Sečijev Gornjelendavskih in Baničev Dolnjelendavskih. Posestno je bil razdeljen na pet večjih zemljiških gospostev in eno manjše
(od severa proti jugu): cistercijanski samostan Monošter/Szentgotthárd – ustanova kot sploh najstarejši znani posestnik v prostoru je imela od Korvinovega
časa določeno patronatsko skrbništvo, podvrženo dedovanju po nosilcih le-tega33; gospodje Sečiji (madž. Széchy, Szécsi; v nem. virih Zetschi, de Zeetsch)
Gornjelendavski34 so imeli posest Dobra (sedaj Neuhaus a. d. Clausenbach) s
sedežem ne več v istoimenskem že razpadajočem gradu, temveč v bližnjem
novem dvorcu Tabor, in obširno gospostvo Gornja Lendava (madž. Felsőlendva; nem. Oberlimbach) s pripadajočim gradičem (in posestjo) Murska Sobota (Muraszombat; Olsnitz); majhno zaključeno ozemlje okrog Petanjcev so
še naprej imeli člani družine Nádasdy; celotno dolnje Prekmurje pa je bilo v
lasti gospodov Baničev (Bánffy, Bánfi; v nem. virih Wamphy, Bannfi) Dolnjelendavskih35 s sedežem na gradu Dolnja Lendava (Alsólendva; Unterlimbach).
Ozemlja posesti so bila enovita z izjemo gornjelendavsko − murskosoboškega
gospostva Sečijev, znotraj ter na obmejnih območjih katerega so ležali en večji
in trije manjši posestni "otoki"36, in znotraj posestnih rodbin v lasti poglavarja
družine ali notranje razdeljena med člane le-te. Takšen posestni razvoj je bil
posledica visokosrednjeveške "darovalne" politike krone, ki je vso tukajšnjo
obmejno zemljo – prvotno v lasti krone – skozi stoletja razdelila posameznikom v večno last, kar je pomenilo dedovanje po utečenih principih madžarskega dednega prava.
Obstoj domačih manjših posestnikov Prosenjakovskih, Svetobenediških,
Gornjepetrovskih37 in Kroških kot tudi prvih kmečko–svobodnjaških družin,

32

33

34

35

36
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Glede na res izjemno obsežen korpus objav na temo madžarske zgodnjenovoveške posestne zgodovine le ena referenčna izdaja: Bónis György, Degré Alajos, Varga Endre, A magyar bírósági szervezet és
perjog története (Zalaegerszeg, 1996).
Prim. najnovejšo znanstveno monografijo o preteklosti Porabja: Kovacsics József, Szentgotthárd
és környéke. Szentgotthárd környéki, del-burgenlandi, őrségi és vendvidéki falvak és nemzetiségek,
1183–1995. Település- és népesség történeti lexikon (Monošter in širša okolica. Južnogradiščanske,
stražnookrajne in slovenske vasi in prebivalstvo širše okolice Monoštra) (Budapest, 2000).
Najobširneje je doslej o njih v slovenščini pisala Darja Kerec, prim. več tukaj citiranih njenih objav in
njeno doktorsko disertacijo.
Več o družini in o njenem koncu prim.: Ivan Škafar, "Dnevnik dolnjelendavskih Bánffyjev", Časopis za
zgodovino in narrodopisje 51=NV16, št. 1 (1980), str. 71–89; Ivan Zelko, "Doba Haholdov–Bánnfyjev
v Lendavi", v: Zgodovina Prekmurja, str. 300–307; še najnovejša in najobsežnejša monografija o rodbini: Tantalics Béla, A Bánffy család szellemi hagyatéka (Duhovna zapuščina rodbine Bánffy) (Lenti,
2009).
Prim. karto 1: v gornjem Prekmurju so lepo razvidni ozemeljski "otoki" brez definiranega lastnika.
Prim. Fekete Nagy Antal, "A Petróczy család középkori oklevelei", Levéltári Közlemények 8, št. 1−2
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je izpričan v več naseljih, ki niso spadala v okvir nobene od naštetih veleposesti,
kot tudi v Baničevem urbarju iz leta 1524. Celotne obmurske vasi Krog in oboji
Bakovci (takrat še "Veliki Bakovci" in "Mali Bakovci") južno od Murske Sobote
(tik ob Muri) so bile npr. vseskozi sedež več plemiških ter novih nižjeplemiških
rodbin, in lastniško nikdar niso prešle pod oziroma bile v okviru kake veleposesti. Cerkvene posesti tukaj ni bilo razen že omenjene cisterce v Monoštru
Prekmurska zemlja se je še v celotnem 16. stoletju dedovala ali prehajala
iz rok v roke s porokami. Kupovali so le posamične kmetije. Ni še bilo večjih
nakupov celih gospostev, kar je nato značilno za poznejši čas. Posestna slika je
že konec istega stoletja izgledala povsem drugače kot na njegovem začetku. Za
lažjo preglednost bo opisano stanje v vsakem delu posebej.

Gornje Prekmurje – del "Slovanskega okraja" v ž. Železno
Magnat Tomaž Seči pl. Gornjelendavski, gospod Gornje Lendave z Mursko
Soboto38 in Dobre ter nosilec patronatskega jusa nad monoštrsko opatijo, vse v
ž. Železno (v bistvu celotno Goričko s Porabjem vred), Letenya in Szécsiszigeta
v ž. Zala, ter Gradišća v ž. Požega, pa še mnogih manjših in večjih posesti v
drugih županijah vključno z matičnim gradom Rimavska Séč v ž. Gemer/madž.
Gömör, mož, ki je med drugim leta 1512 zagotovo odšel na romanje v Rim in
bil počaščen z osebno avdienco pri papežu,39 je bil zadnji pomemben moški
član družine, izvirajoče iz današnje južne Slovaške. Njegovo vplivno moč lahko
ilustrira tudi podatek, da je še pred smrtjo uspel urediti lastništvo celotnega
dominija Murska Sobota, ki ga je njegova sestra (ali teta?) Marjeta dobila za doto
ob poroki z Jakobom Kövendi Székelyjem/Zeklom baronom Ormoškim pred
koncem 15. stol. Jakob je v murskosoboškem kastelu umrl leta 1504 (gl. spodaj).
Po Tomaževi prezgodnji smrti na bojnem polju pri Mohaču (29. 8. 1526) je rod
Gornjelendavskih s skrivnostno, v meglo neomenjanja zavito smrtjo njegovega
edinega dediča, še nedoletnega sina Štefana leta 1540 (in ne že leta 1535 ali
1537, kot se je dolgo pisalo) v moškem rodu izumrl. S kraljevim odlokom na
osnovi "prizadevanj" takratnih soprogov Tomaževe vdove Magdalene in edine

38

39

(1930), str. 54−64, in Levéltári Közlemények 9, št. 1−2 (1931), str. 38−111.
Prim.: Darja Kerec, "Szécsijevi gospostvi Grad in Sóbota v času turških vpadov in verskih sporov", Zgodovina za vse. Vse za zgodovino 8, št. 1 (2001), str. 26–35; Damijan Grlec, Zemljiško gospostvo
Gornja Lendava v zgodnjem novem veku in do leta 1862 / The Estate of Gornja Lendava in the Early
Modern Age and Till the Year 1862, Graduation Thesis, diplomsko delo (Maribor, 2012).
Tako je pri papežu dosegel priznanje čudeža Kristusove krvi v danes prav po tem čudežu znameniti
cerkvi v Ludbregu. Prim. Andrija Lukinović, ""Ludbreško čudo" u prvih stotinu godina postojanja", v:
Tkalčić: Godišnjak za povjesnicu Zagrebačke nadbiskupije št. 1, ur. Stjepan Razum (Zagreb, 1997), str.
263–297. Sicer je o rodbini Sečijev Gornjelendavskih na Slovenskem doslej največ raziskala in objavila Darja Kerec.
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preživele hčerke Marjete, oba sta bila ljubljenca kralja Ferdinanda, je celotna
rodovna posest najprej prešla ne pod kraljevo komoro, temveč v roke obeh
omenjenih dedinj – čeprav takratno madžarsko dedno pravo tega dotlej ni
omogočalo in tudi ne prakticiralo, in to celo z določilom, da po obeh lahko
dedujejo le njuni direktni potomci, ne pa tudi družinski člani njunih uglednih
mož.40 Obe sta se nato še večkrat poročili z uglednimi plemiči.
Po Magdalenini smrti je tudi večino njenega deleža dobila Marjeta in na
stara leta vse dedne pravice izročila hčerki Mariji Magdaleni, tedaj že poročeni
z znanim češkim plemičem Ladislavom Popplom pl. Lobkovice. Le ena od
treh omenjenih, Marjeta, pa je rodila sinove. Vse to je v dobi po sredini stoletja
povsem preobrnilo posestno podobo Gornjega Prekmurja, saj je zemlja prešla
v roke novih lastnikov.
Ženske dedinje Sečijev Gornjelendavskih in drugi sodelujoči v delitvah nekdaj Sečijeve
posesti v gornjem Prekmurju do prve tretjine 17. stoletja41
Magdalena roj. Székely de Kövend baronica Ormoška (roj. okrog/pred 1500, u. 1556)42
Prvič poročena (kot druga žena) s Tomažem Seči Gornjelendavskim, kateremu rodi sina Štefana
in hčer Marjeto; v drugo (hitro po Tomaževi smrti!) z državnim sodnikom in vrhovnim kraljevim
opolnomočencem grofom Aleksijem Thurzó pl. Bethlenfalva, s katerim ima hčerki Ano in
Elizabeto; v tretje s češkim plemičem Janom pl. Pernštejn (Bernstein), s katerim ima še sina
Jaroslava. Le-tega poročijo kar s polsestro Elizabeto.
Marjeta Seči Gornjelendavska, Magdalenina hči iz prvega zakona (roj. okrog 1520, u. 1572)
Prvič poročena septembra 1540. (takoj po smrti brata Štefana) z grofom Nikolajem II. Salm in
Neuburg, s katerim ima tri sinove in hčer Magdaleno; v drugo z grofom Pirom/Pirrhus d'Arco
(grofje Bogenski), s katerim je imela hčer Ano. Slednjo so leta 1568 v Murski Soboti poročili z
grofom Jurijem IV. Zrinskim, sinom in dedičem Nikolaja Zrinskega "Sigetskega".
Marija Magdalena grofica Salm-Neuburg, Marjetina hči iz prvega zakona (roj. 1548 na Češkem, u.
po 1591)
Poročena 1565. z Ladislavom III. Poppel pl. Lobkovice.
Eva Poppel pl. Lobkovice, njuna hči (roj. nekaj pred 1580 na Češkem, u. 1640 v Rakičanu)
Poročena 1607. z magnatom Francem Batthyány pl. Güssing, njen dedič je sin in znani general
Adam Batthyány.

•
•

•
•

•
•
•
•
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Smrt Tomaža in nato Štefana Seči Gornjelendavskih je sprožila desetletja trajajoče dediščinske
spore in posestne delitve, ki jih avtor zavoljo kompleksnosti dogajanj povzema v bistvenih črtah.
Proces je vreden temeljite osvetlitve, kar bo v bližnji prihodnosti uresničeno v monografski obliki.
Najpomembnejši viri za prvo fazo razdelitve posesti so doslej povsem neznano gradivo – šop spisov v:
Österreichisches Staatsarchiv Wien, Haus-, Hof- und Staatsarchiv (ÖStA, HHStA), Länderabteilungen
– XVII: Ungarische Akten, Allgemeine Akten, Fasz. 43 (1540. VIII. – IX.), konvolut B (mesec september), dokumenti št. 156–167.
Vso razvejenost prav teh družinskih razmerij in vezi med dedinjami Sečijev ter dediči je lepo tabelarično upodobil Pállfy, Povijest Mađarske, str. 51. Posamične letnice v tamkajšnji sicer podatkovno zelo
izpovedni genealoški preglednici ne držijo, zato jih je avtor tu popravil na osnovi njemu znanih virov.
O izoblikovanju poročno-rodbinskega trikotnika med dinastijami Ormoških ter Gornje- in
Dolnjelendavskih od okrog leta 1490 prim. Andrej Hozjan, "Vojak na krajini. Prispevek k biografiji
Luke Kövendi Székelyja/Zekela, barona ormoškega (1500–1574)", v: Ormož skozi stoletja V, knj. 1
(Ormož, 2005), str. 228–230. Kot temelj teh odnosov se je nekako takrat sklenila poroka med znanim
Korvinovim vojskovodjo na Slovenskem Jakobom Kövendi Székelyjem/Zeklom baronom Ormoškim
in Marjeto, očitno sestro (ali teto?) Tomaža Seči Gornjelendavskega, sledili pa sta v prvih dveh desetletjih 16. stoletja še poroki Tomaža z Jakobovo hčerjo Magdaleno in Janeza Baniča Dolnjelendavskega
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Pergamentna listina kralja Ferdinanda I., izdana v Dunajskem Novem mestu dne 29. 9. 154043 (ÖStA,
HHStA, Länderabteilungen – XVII: Ungarische Akten, Allgemeine Akten, Fasz. 43, dok. št. 162)

Hkrati je druga izvirna, južnoslovaška veja Sečijev (pl. Rima-Seči) takoj
po 1540 pričela uveljavljati dednoposestno pravico po izumrlih sorodnikih.
Tomaž IV. Rima-Seči, sprva luteran, nato do smrti kalvinec, je lahko računal na
dobro polovico posesti Gornjelendavskih ter jo po dolgotrajnih pogajanjih
med leti 1579–1582 tudi dobil.43Zato se je v tistem času z vso družino odselil
iz Rimavské Seči in se nastanil v gornjem Prekmurju, na matični posesti pa
je ostalo le upravništvo. Posestni položaj si je še okrepil s poroko s Katarino
Batthyány leta 1592, ki je z doto "prispevala" nekaj od tukajšnje dinastične
posesti. Ladislav Poppel pl. Lobkovice in žena Marija Magdalena, od poroke

43

z drugo hčerjo Marjeto.
Del dokumentov o temeljni razdelitvi posesti in pravic do dohodkov po izumrlih Sečijih
Gornjelendavskih je tudi Ferdinandova listina z dne 29. 9. 1540 (sl. 2), s katero je kralj obema dedinjama, vdovi Magdaleni in hčerki Marjeti in njunim potomcem obeh spolov, dodelil vsaki točno polovico dohodkov iz naslova patronatskega prava nad opatijo Sv. Gotharda v Monoštru, kar je dotlej pripadalo vsakokratnim lastnikom gradu in gospostva Gornja Lendava (ÖStA, HHStA, Länderabteilungen
– XVII: Ungarische Akten, Allgemeine Akten, Fasz. 43, dok. št. 162)
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vseskozi živeča na njegovih čeških posestvih, ki sta dotlej gospodarila na
Dobri – točneje na udobnejšem bližnjem dvorcu Tabor, novem sedežu tega
obširnega gospostva, in Gornji Lendavi z Mursko Soboto ter Rakičanom vred in
si pridobila še odvetništvo in skrbništvo nad monoštrskim samostanom, sta mu
predala večji del gornjelendavsko-murskosoboškega gospostva hkrati z obema
gradovoma. Sporazumno so si razdelili kmetije v celi vrsti gornjeprekmurskih
vasi in tedanjih trgov ter polovično v trgu Murska Sobota; večje število krajev
pa je Tomaž44 dobil kot novi edini lastnik (gl. preglednice 2 in 3). Njegov rod je
odslej do izumrtja leta 1685 živel v prezidanem murskosoboškem rezidenčnem
dvorcu in občasno še v gornjelendavskem gradu.
Ladislav Poppel je po Magdalenini smrti obdržal celotno gospostvo Dobra,
natanko polovico trga Murska Sobota in trg Rakičan. S Popplovo smrtjo je vse
to dedovala hči Eva, po njeni smrti pa njen znameniti sin grof Adam Batthyány
(1610–1659).45
Večji tukajšnji posestnik – vendar le formalno – je bila še monoštrska
cisterca s strnjeno posestjo v večjem delu Porabja ter še nad Rabo, ki je vseskozi
ostala nedotaknjena. Celoto njenih gospoščinskih obvez ter pravico do zakupa
desetine (dézsma) je dobival/imel skrbnik ustanove, za Popplom so to postali
Batthyányji. Staro družinsko posest je od prej imelo še dvoje preživelih rodbin:
na Petanjcih Nádasdyji46 – na novo tudi v več drugih goričkih vaseh – in Prosenjakovski v Prosenjakovcih ter okolici. Kot nova se jim je pridružila družina
Batthyány, ki je v toku tega stoletja pridobila celoten stari Stražni okraj/Őrség.47

44

45
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Ohranjena je njegova oporoka: Magyar nemzeti Levéltár (MNL) – Vas Megyei Levéltár Szombathely,
IV. Megyei törvényhatóságok (Županijske upravne in zakonodajne zadeve), 1.Vas Vármegye Nemesi
közgyűlésenék iratai (Županijskozborski spisi), t)Javak összeirása és leliratok (dediščinski posestni
popisi in oporoke), Testamentaria (Oporoke): št. 1/1, oporoka Tomaža Sečija Gornjelendavskega, 28.
1. 1618, prepis iz verodostojnega mesta vasvársko–sombotelskega kapitlja iz 1653 (11 strani, latin.).
O eni najpomembnejših madžarskih novoveških rodbin ni smiselno tratiti prostora z naštevanjem
njihovih članov, časti, posesti idr., saj je ustrezne literature v več evropskih jezikih dovolj. Prim.
eno najnovejših jezikovno dostopnih razprav: Géza Pálffy, "Die Rolle der Familie Batthyány in der
Grenzverteidigung gegen die Osmanen im 16. und 17. Jahrhundert. The Role of the Batthyány Family
in the Border Defence Against the Ottomans in the 16th and 17th Centuries", Podravina 8, št. 16
(2009), str. 73–88; in Andrej Hozjan, Inventar družinskega in posestnega arhiva grofov Batthyány v
Güssingu, Gradiščansko / Inventar des graeflich – Batthyánischen Familien- und Herrschaftsarchives
in Güssing, Burgenland (Maribor, 2000).
Več o tej rodbini bo bralec zvedel iz res obsežnega korpusa starejših in novejših madžarskojezičnih
objav in tudi iz obsežnega, čez 600 strani dolgega, izključno nemškojezičnega zbornika Die Familie
Nádasdy: vom 16. bis ins 20. Jahrhundert. Tagungsband der 29. und 30. Schlaininger Gespräche,
2009/2010, Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland, Bd. 154, ur. Rudolf Kropf, Karin Sperl
(Eisenstadt, 2015). O Nádasdyjih v obmejnem prekmurskem prostoru od srednjega veka naprej sta
tu objavljeni dve razpravi. Prim.: prav tam, Darja Kerec, "Die Familie Nádasdy und ihre Vorfahren im
Grenzgebiet zwischen Raab und Mur bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts", str. 13–27, in Andrej Hozjan,
"Die Anwesenheit der Familie Nádasdy im Gebiet der heutigen Republik Slowenien vom 16. bis zum
19. Jahrhundert", str. 527–538.
Prim. karto 1: mrežasto označena posest Lovrenca / Lőrinca Újlakyja, ki jo podedujejo Batthyányji, 18
vasi in trg Nagyrákos, vanjo je bil vključen kraj Hodoš/Hodos z bližnjimi zaselki.
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Tukajšnjo posest so v naslednji dobi upravno združili z dediščino po Evi Poppel
Lobkovice, poročene v njihov rod.
Iz generacije v generacijo je naraščal obseg posesti malih posestnikov
nižjeplemiških armalistov, "plemičev ene posesti". Posamezniki so si pridobili
tudi občutno več podložnikov. Posestno razdrobljenost konec 16. stoletja nam
zelo jasno pokaže državno štetje podložniških hiš iz leta 1598.

Preglednica 2: Štetje hiš/domov 1598 – gornje Prekmurje s Porabjem: vasi in trgi z enim lastnikom ali z
dvema solastnikoma48

Popisani kraji
Beznovci, Buzinci, Dankovci, Dolenci (del), Domajinci,
Fikšinci, Gerlinci, trg Gornja Lendava, Gornji Črnci, Krašči,
Kruplivnik, Motvarjevci / Szentlászló (del vasi v ž. Železno),
Otovci, Pečarovci, Pečnarovci (zdaj del Otovcev), Pertoča,
Polanci, Radovci, Ratkovci, Rogašovci, Ropoča, Serdica,
Skakovci, Dolnji in Gornji Slaveči, Strukovci, Sv. Jurij, Šalovci,
Topolovci, Večeslavci, Vidonci

Lastnik(a)

Tomaž Rima–Seči

Št. hiš skupaj

318

Adrijanci, Apátistvánfalva/Štévanovci (dodan Börgölin/
Otkovci), Boreča, Dolenci (del), Farkasfa/Farkaševci, Lucova,
Martinje, Orfalu/Andovci, Kéthely in Permisse/Verica, Otkocz/
Otkovci, Pitkova (Ritkaháza/Ritkarovci), Szakonyfalu/
Sakalóvci, Tótfalu/Slovenska vas, Šulinci, Ženavlje, Zsidó/
Židava

opatija Monošter (vse
dohodke je dobival
skrbnik Ladislav
Poppel)

Dolnji in Gornji Dolič, Kuzma, Matjaševci, Rakičan, Dolnji/
Alsószölnök in Gornji/ Felsőszölnök Senik, Vadarci, Trdkova

Ladislav Poppel
Lobkovice

95

Panovci, Pordašinci in Prosenjakovci/Pártosfalva (del)

vdova Andreja
Prosenjak

15

Hodoš/Hódos (del), Krplivnik/Kapornak

Franc Batthyány

42

Križevci(del) in Središče/Szerdahely

Štefan Keserü

48

179

netočen
podatek

Az 1598. évi házösszeírás (Popis hiš/domov leta 1598), bevezető (priredil) Dávid Zoltán, Központi
Sztatisztikai Hivatal Levéltára (Arhiv Državnega statističnega urada) (Budapest, 2001), str. 523–561.
Porabska naselja samostanskega gospostva (brez Monoštra, skupno 12, v pregl. 2 izpisana z dvojezičnimi toponimi) so vključena na podlagi podatkov Matije Slaviča iz leta 1890, prim. Matija Slavič, Naše
Prekmurje, str. 50. Sicer je posest obsegala še več krajev preko Rabe in tudi zahodno na zdaj avstrijskem obmejnem ozemlju, npr. veliki vasi Jennersdorf (Gyanafalva; Ženavci) in Fehring (Borinje),
ki v preglednicah niso vključeni. Za preglednice 2–4, izdelane na podlagi citirane objave vira, velja,
da kar nekaj takrat obstoječih krajev tu ni navedenih, ali pa so bili najverjetneje vključeni v popisane kraje (posledice prvih osmanskih vpadov). Točnost podatkov, tudi v številu hiš/domov, je zato
nujno relativna. Številčna razdelitev le-teh po dveh največjih lastnikih Tomažu Rima-Seči in Ladislavu
Poppel Lobkovice nikakor ni in ne more biti absolutno točna. Do dejanskega stanja, vsaj v okviru
posesti Gornja Lendava, v rokah Tomaža Rima-Seči je moč priti s primerjavo teh podatkov s podatki
iz znamenitega, v izdaji Madž. državnega arhiva že objavljenega urbarja le-te iz leta 1593, prim. Magyar
Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 7, Urbáriumok XVI. – XVII. század, szerkest. (ur.)
Maksay Ferenc, (Budapest, 1959), str. 49–82. Tudi vsi prekmurski kraji na narodnostno mešanem
območju so izpisani z zdaj uradno veljavnimi dvojezičnimi toponimi. Nekaj današnjih krajev je nastalo s poznejšo kolonizacijo po koncu 16. st. (npr. vas Berkovci/Berkeháza), zato jih v preglednicah ni.
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Domafölde (pri Hodošu) in Hodoš/Hódos (del)
Bodonci, Bokrači, Brezovci, Bükalya (zdaj Vučja Gomila),
Černelavci, Fokovci, Gabrnik (pri Selu), Gederovci, Gorica,
Ivanjševci, Košarovci, Krajna, Krnci, Križanci (pri Tešanovcih;
vas nato izgine), Kupšinci, Lemerje, Lukačevci, Martjanci,
Mlajtinci, Moravci, Murska Sobota, Murski Črnci, Murski
Petrovci, Nemčavci, Noršinci, Obrančakovci (pri Tešanovcih;
vas nato izgine), Polana, Predanovci, Puconci, Rankovci,
Pužavci, Satahovci, Sebeborci, Selo, Sodišinci, Šalamenci,
Tešanovci, Tišina, Tropovci, Vaneča, Veščica, Zenkovci
Cankova
Moščanci

vdova Boštjana
Ujlaky

5

Tomaž Rima–Seči

372

Ladislav Poppel
Lobkovice

281

Tomaž Rima–Seči
Andrej Uky

7
4

Peter Damonyai
in Nikolaj Podgorai

4

Preglednica 3: Štetje hiš/domov 1598 – gornje Prekmurje: kraji z več solastniki in posestne družine

Popisani kraj

Solastniki

Čepinci, Markovci, Petanjci,
Strukovci

Ladislav, Peter, Janez in Pavel Nádasdy

52

Ladislav, Peter, Tomaž, Janez in Pavel Nádasdy

51

okoliš Sv. Benedikt
Bakovci

Jurij Sobotin; več nižjih plemičev

Št. hiš skupaj

13

Borejci

Franc in Tomaž Bácsmegyei; Tomaž Zsibrik

10

Čikečka vas/
Csekefalu

Franc Batthyány; Tomaž Rima–Seči;
Ladislav Poppel Lobkovice

19

Dolina

Štefan Darabos; Ladislav Poppel Lobkovice; Tomaž
Rima–Seči; Franc Bácsmegyei

12

Domanjševci/
Domónkosfa

vdova Andreja Prosenjak; Janez Sárospataky; drugi
plemiči

6

Gornji Petrovci

več nižjih plemičev

Kančevci (del)

vdova Andreja Prosenjak; več nižjih plemičev

Križevci (del)

več nižjih plemičev

18

Krog

Janez Bika; Franc Botka; Franc Bácsmegyei;
Benedikt Meszlényi; Krištof Vragović; več drugih
nižjih plemičev

25

Kuštanovci

družina Győrffy

16

Peskovci

več nižjih plemičev

7

Stanjevci

več nižjih plemičev

netočen
podatek

Prosenjakovci (del), Sv.
Benedikt in Kančevci (del)

več nižjih plemičev

netočen
podatek
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Grof Adam (Ádám)
Batthyány leta 1646
(geni.com)

Družina Batthyány je vso svojo tukajšnjo posest upravno združila.
Upravnemu sedežu na gospostvu Dobra je priključila nova močna posestna
urada: kurijo v Moravcih (zdaj Moravske Toplice) z raztreseno posestjo po
več vaseh in gradič Rakičan s pritiklinami ter s polovico trga Murska Sobota.
Pozneje, v zgodnjem 18. stoletju, je predelani rakičanski grad49 postal sedež
njihovega novooblikovanega gospostva, ki je obsegalo vse tamkajšnje kmetije
in njihovo polovico Murske Sobote.

49

Prim. Franz Josef Schober, "Das Grab der Gräfin Helene Esterházy. Ein Beitrag zur Geschichte des
Schlosses Rakičan", v: Feldbacher Beiträge zur Heimatkunde der Südoststeiermark 12 (Feldbach,
2013); https://www.kobo.com/ch/es/ebook/feldbacher-beitrage-zur-heimatkunde-der-sudoststeie
rmark?changeLanguage=True, pridobljeno: 30. 8. 2019.
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Baron Peter II. Szapáry
(okr. 1630–1703),
lastnik
gospostva
Murska Sobota od
1690
(Wikimedia
Commons)

Rima-Sečiji so z grofom Petrom VII. dokončno izumrli leta 1685. Precejšnjo
posest sta si razdelila moža njegovih hčerá in dedinj grof Franc IV. Nádasdy
(zarotnikov sin) in grof Franc Kéry. Prvi je dobil takrat že zmanjšano gospostvo
Gornja Lendava s sedežem na istoimenskem gradu (zdaj Grad), h kateremu je
upravno pridružil staro družinsko posest Nádasdyjev na Petanjcih. Nádasdyji so
tod gospodarili dobro poldrugo stoletje in temeljito predelali grajsko poslopje
v tisto, kar je vidno danes. Drugi pa si je prilastil novonastali osamosvojeni
grajski dominij Murska Sobota z drugo polovico trga in pripadajočo posestjo
okoli Rakičana. Franc Kéry je svoje pridobitve že kmalu nato (1687) prodal
Petru Szapáry, ki je zavoljo tega in uslug kralju dobil naziv baron Murske Sobote,
Szécsiszigeta in Szapárja, in čigar sinova sta od 1722. prav tako bila grofa.50 Tudi

50

O rodbini Szapáry prim. najnovejšo obsežno študijo: Claude André Donadello, Géza Cseh, József
Pozsonyi, A murasombati, szécsiszigeti és szapári Szapáry család története, Régi magyar családok 6
(Debrecen, 2007).
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ti so dotedanji pritlični gradič Murska Sobota pregradili v razkošen baročni
dvorec z obsežnim vrtom.
Tudi po "drugi" delitvi nekdanjega posestnega bogastva Sečijev Gornjelendavskih in Rima-Sečijev je padla senca dvoma v ustreznost postopka med
Kéryjem in Szapáryjem. Zato je rodbina Kéry leta 1735 sprožila sodno preiskavo Szapáryjeve pridobitve in se z njimi pravdala vse do leta 1783, ko je palatin
grof Franc Esterházy zaključil postopek in ga z vladarjevim podpisom vred dal
zapisati v dolg, obširen zapisnik, zdaj hranjen v murskosoboški knjižnici.51
S tem je bila tukajšnja zgodnjenovoveška lastniška in posestna slika zaključena. Ostala je skorajda nespremenjena do konca prve svetovne vojne (z izjemo Nádasdyjeve prodaje celotne gornjelendavske posesti knezu Jožefu Dietrichstein-Proskau-Leslie leta 1856). Spreminjalo jo je le vedno intenzivnejše
prehajanje drobne posesti – posamičnih kmetij iz magnatskih rok v roke vse
številnejših nižjeplemiških in nekaj baronskih družin ter posameznikov, ki so
bodisi vznikali v samem prostoru ali prihajali od drugod, ter se z nakupi in dediščinami tod ustalili v smislu domačega plemiškega sloja in svobodnih kmetov.

Dolnje Prekmurje – del "Velikega okraja" v okraju Kapornak, nato del okraja
Dolnja Lendava v ž. Zala52
Leta 1526 je bilo skorajda celotno ozemlje v rokah Baničev Dolnjelendavskih
kot obsežno gospostvo s sedežem na gradu Dolnja Lendava53 in s sosednjim še
51

52

53

Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota, rokopis (Ro) 100, Ad Fasciculum De Juribus
Radicalibus Dominii Muraj Szombath No 1 Archiv(um) Dom.(inii) Murai – Szombath. Lepopis, manuskript velikega formata s 507 paginiranih strani, potrjeno: Dunaj, 30. 8. 1783, podpisala vladar Jožef II.
osebno, in palatin Franc Esterházy. Vsebina: zapisnik procesne obravnave pred palatinovim sodiščem
o dokončni ureditvi lastnine nad gospostvom Murska Sobota, s pravovernimi prepisi najpomembnejših predloženih tozadevnih aktov od zgodnjega 16. stoletja.
Večji del povzeto po odličnem orisu posestnih razmer v ž. Zala v tej dobi, prim. Turbuly, "Zala megye
közigazgatása 1541–1750", str. 23–29; Hozjan, "Prekmurje med Rabo in Muro v zgodnjem novem
veku", str. 19–21; Andrej Hozjan, Inventar arhivskega gradiva gospostva Dolnja Lendava/Alsólendva v
arhivu knezov Esterházy grad Forchtenstein (Maribor, 2006), str. 12; Andrej Hozjan, Arhivsko gradivo
gospostva Beltinci v rodbinskem arhivu grofov Csáky v Avstrijskem državnem arhivu. Das Archivgut
der Herrschaft Beltinci (Bellatincz) in dem Familienarchiv der Grafen Csáky in dem Österreichischen
Staatsarchiv. A Beltinci (Belatinci) uradalom levéltári anyagának jegyzéke a Csáky grófok családi levéltárában, az Osztrák Állami Levéltárban, 1. popr. izd. (Maribor, 2017), str. 9–15 (dalje: Hozjan, Arhivsko
gradivo gospostva Beltinci).
Več o tem gospostvu prim.: Csapody Csaba, Az Esterházyak alsólendvai uradalmának gazdálkodása a XVIII. század első felében (Budapest, 1933); Felix Tobler, Die Fürst Esterházyschen Herrschaften
des burgenländisch-westungarischen Raumes und ihre Zugehörigungen vom 17. bis zur Mitte des 19.
Jahrhunderts (Eisenstadt, 2005); Andrej Hozjan, "Die Grundherrschaft Alsólendva / Dolnja Lendava
/ Unterlimbach in den Händen der Esterházy von 1690 bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts", v:
Die Familie Esterházy im 17. und 18. Jahrhundert. Tagungsband der 28. Schlaininger Gespräche, 29.
September–2. Oktober 2008, Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland, Bd. 128 (Eisenstadt,
2009), str. 191–200 (dalje: Die Familie Esterházy im 17. und 18. Jahrhundert).
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večjim gospostvom Nempthy (danes Lenti, Madžarska), upravno pridruženim
gradu Dolnja Lendava. Dve leti poprej sta brata Baniča, Sigismund (nato umrl pri
Mohaču) in mlajši, v namen medsebojne razdelitve posesti – konkretno vsakega
naselja – uredila izpis prvega znanega urbarja le-te.54 Ob smrti Janeza (1534),
poslednjega zagrizenega zapoljevca daleč naokoli, je bil njegov prvorojenec
Štefan še nedoleten, prav tako Sigismundov sin Ladislav. Kralj Ferdinand jima
je za skrbnika določil sebi zvestega "družinskega sovražnika" Baničev Franca
Batthyányja, ki se je neusmiljeno okoriščal z dohodki in si takoj prisvojil med
drugim skoraj dve tretjini že zelo urbaniziranega trga Turnišče. Vladar se ju je
nato usmilil in jima leta 1541 odobril predčasen prevzem družinske dediščine,
s čimer se je začel ponoven vzpon rodu. Nekaj pozneje sta si skupaj lastila po
obsegu daleč največjo posest v županiji (1072 port).

Preglednica 4: Najpremožnejši posestniki v ž. Zala po državnem popisu posesti leta 1549 (popisna enota:
porta (vrata))55

Posestnik
Nikolaj Zrinski "Sigetski"

Število krajev s posestjo
94

Število port
743

Ladislav Banič Dolnjelendavski

130

578,5

Štefan Banič Dolnjelendavski

135

493,5

Tomaž Nádasdy

41

217

Grof Nikolaj Salm

18

135,5

Baniči so si tudi po Štefanovi smrti (1568) redno medsebojno delili družinsko posest, kmetije / domove v dobesedno vsaki vasi oziroma trgu. Z dinastičnimi porokami v 2. polovici stoletja pa so oddali večje število kmetij Francu
Nádasdyju in Francu Dersffyju. V 80. letih so si posest delili trije člani družine:
starejša Gašper in Jurij ter Štefanov prvorojenec Krištof. Nataša Štefanec je na
podlagi več popisov port /"vrat" (Conscriptiones portarum) za kraljevski davek
(dica) iz 70. in 80. let 16. stoletja podala tedaj popisana števila le-teh v dolnjem

54

55

Predstavljajoč ta urbar iz leta 1524 Ivan Zelko ni ustrezno dodal, da je predstavil le del posesti, pripadajoč Janezu Baniču, medtem ko je Sigismundov delež tu ostal nezajet in zatorej neznan. Njegova
obdelava tako nikakor ni popolna takratna posestna podoba ozemlja turniške pražupnije – takrat že
ustrezneje urada Črnec oziroma beltinskega urada. Prim. Ivan Zelko, Gospodarska in družbena struktura turniške pražupnije po letu 1381 (Ljubljana, 1972), na več mestih, posebej pa na 442–443 (dalje:
Zelko, Gospodarska in družbena struktura).
Turbuly, "Zala megye közigazgatása 1541–1750", str. 25.
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Stiliziran
rodbinski
grb
Baničev
Dolnjelendavskih ob
pridobitvi grofovskega naziva leta 1622
(hu.wikibooks.org)

Prekmurju na posestvih Baničev ("severno od Mure").56 Opremila jih je z ustreznimi komentarji; med drugim kažejo na dejstvo, da Baniči takrat v Medmurju
dejansko niso več imeli niti ene kmetije, saj jim je kralj zavoljo njihove podpore protikralja Zapolje že leta 1527 odvzel vso medmursko posest ter jo izročil
Batthyányju.
Tako je bila tukajšnja zemlja tik pred koncem 16. stoletja razdeljena med
pet oz. šest oseb.

56

Štefanec, "Struktura posjeda na zrinskim imanjima", str. 18−20 in 22−23. Natančneje obdelani so trije
ohranjeni popisi. Od teh so le iz popisa stanja med leti 1579 in 1587 tabelarično navedeni tudi podatki za ozemlje na levem bregu Mure v lasti štirih članov rodbine Banič – Ladislava, Janeza, Krištofa in
Gašperja, torej na lastniških deležih vsakega od naštetih, obsegajočih celotno dolnje Prekmurje in
gospostvo Nempthy. Posebej sta posestno predstavljena trga Dolnja Lendava in Redics. Številke navajajo skupno takratnih 150 obljudenih kmečkih domov, 668 kajžarjev, 93 domov gospoščinskih slug,
svobodnih kmetov in nižjih plemičev, in že omenjenih 715 opustelih in opustošenih kmetij.
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Preglednica 5: Štetje hiš/domov 1598 – dolnje Prekmurje: kraji z enim lastnikom ali z več solastniki57

Popisani kraji

Lastnik(i)

Motvarjevci/Szentlászló (del vasi v ž. Zala)

Tomaž Rima–Seči

15

Janez Pethő
Farkas Dániel
drugi plemiči

11
5
4

Bogojina
Kot/Kót

Strehovci + Filovci

Brezovica; Pálháza (med Genterovci in Gáborjánházo)

Polana (danes Mala, Velika); Nedelica
Beltinci (z Malhenovci), Bistrica (Dolnja, Srednja
in Gornja), Bratonci, Čentiba/Csente, Črenšovci,
trg Dobrovnik/Dobronak, Dokležovje, Dolga vas/
Hosszúfalu, Dolina/Völgyfalu, oba Lakoša ( Dolnji,
Gornji Lakoš /Alsó, Felső Lakos), Féritfalu (Orešje),
Gaberje/Gyertjános, Gančani (Dolnji in Gornji),
Genterovci/Gőntérháza, Gomilica, Hotiza, Ižakovci,
Kamovci / Kámaháza, Kapca/Kapcza, trg Dolnja
Lendava / Alsó Lendva, Lipa, Lipovci, Melinci, Odranci,
Petišovci/Petesháza, Pince/Pince, Radmožanci/
Radamos, Szabólakos, Žitkovci /Zsitkóc

trg Turnišče

Št. hiš

Gašper Banič
Jurij Banič
Franc Nádasdy

2
2
1

Gašper Banič
Jurij Banič
Franc Dersffy
Franc Nádasdy

6
3
3
1

Gašper Banič
Jurij Banič
Krištof Banič
Franc Nádasdy

3
5
5
3

Gašper Banič
Jurij Banič
Krištof Banič
Franc Dersffy

6
4
5
2

Gašper Banič
Jurij Banič
Krištof Banič
Franc Dersffy
Franc Nádasdy

Franc Batthyány
Gašper Banič
Jurij Banič
Krištof Banič
Franc Dersffy
Franc Nádasdy

319
198
168
78
121

55
12
9
9
3
2

Na prelomu iz 16. v 17. stoletje je vso družinsko posest rodu Baničev v svojih
rokah znova združil baron Krištof Banič (1577–1644), od leta 1622 grof. Nenadna smrt njegovega nedoletnega sinu grofa Štefana avgusta 1645, zadnjega
moškega Dolnjelendavskega, pa je sprožila začetek delitve posesti med naslednike po ženskih linijah. Le-ta se nikakor ni odvijala po vzorcu delitve Sečijevih

57

Az 1598. évi házösszeírás (gl. op. 49), str. 563–600. Skupaj 1055 hiš. Številčna razdelitev le-teh po
lastnikih: Gašper Banič 348 hiš, Jurij Banič 221, Krištof Banič 182, Franc Dersffy 86, Franc Nádasdy
128, Franc Batthyány 55, Tomaž Rima–Seči 15, Janez Pethő 11, Farkas Dániel 5 ter drugi plemiči štiri
hiše.
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Palatin Madžarske
grof Nikolaj Esterházy
(1583–1645), oče
Ladislava in kneza
Pavla
Esterházy,
tvorec poznejše moči
rodbine (Wikimedia
Commons)

posesti. V vlogi edinega dediča je najprej stopil v ospredje mogočni Franc III.
Nádasdy pl. Nádasd in Fogarasföld58 z zahtevo po celotnem ozemlju posestne-

58

Več o njem prim. Andrej Hozjan, "Franc III. Nádasdy in Prekmurje. Ob 340. obletnici usmrtitve proti-
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ga urada Črnec s sedežem v gradiču Beltinci, ki se je povsem ujemalo z mejami
takratne turniške pražupnije, torej med Muro in Ledavo. Vendar je Franc hotel
imeti še trg Dobrovnik in celoten prostor od tod navzgor do Bogojine oziroma
do županijske meje. Kot drugi dediči so nastopili grofje Esterházy pl. Galánta,59
konkretno madžarski palatin grof Nikolaj (1583–1645), ki so pred izumrtjem
Baničev že imeli v lasti osmino gospostva Dolnja Lendava – nekdanjo posest
Franca Dersffy, pridobljeno s poroko Esterházyja z Dersffyjevo hčerjo. Ladislav
Esterházy ter Franc III. Nádasdy sta s poroko Franca z Ladislavovo sestro že prej
vstopila v sorodstveno razmerje.
To je, ob njunih posestnih sporih zavoljo te dediščine ter glede na probleme
znotraj družine Esterházy, pripomoglo h končnemu dogovoru o delitvi zemlje
med letoma 1646–1649. Ladislavu je pripadla tukajšnja nekdanja posest
Baničev s sedežem v Dolnji Lendavi kot dedni fevd, a brez beltinskega urada,
ki ga je obdržal Nádasdy. Temu je ostala še posest Nempty, odpovedal pa se je
ozemlju na levem bregu Ledave. Celoten prostor (okrog 40 vasi) praktično ni
imel konkretne vrednosti, saj ga je osmanski paša v Veliki Kaniži razglasil za
njemu podrejeno ozemlje in tod v bistvu vzpostavil omenjeni sistem vzporedne
oblasti ter pobiranja dajatev.
Hitra Ladislavova smrt 1652. brez moških potomcev pa je Nádasdyju
omogočila, da si je takoj prisvojil še ves njegov del, saj se mu dedič Esterházyjev,
šele 17-letni Pavel, ni mogel zoperstavljati. Franc se je nato pridružil zaroti proti
kralju Leopoldu I., kar je leta 1671 na Dunaju plačal z glavo, njegovo številno
potomstvo pa je izgubilo večino njegove ogromne posesti.
Za ogromno združeno veleposest Dolnja Lendava in Nempthy – brez
dokončno izločenega beltinskega urada – se je v upravi požunske kraljevske
komore znova potegovalo ob Esterházyjih še kar nekaj višjeplemiških družin
živečih potomcev Baničev po dedinjah. Komora je zadevo v celoti prepustila ž.
Zala, županijski zbor pa je slednjič sklenil s Pavlom pogodbo o dednem zakupu.
Tako je ostalo vse do osvojitve Velike Kaniže leta 1690. Pavel I. Esterházy, tedaj
že knez in sploh najvplivnejši ter med najbogatejšimi madžarskimi plemiči, si je
z vladarjevo posebno naklonjenostjo pridobil to ozemlje v trajno dedno last in
ga nato vključil v fidejkomis njegove knežje rodovne veje. Posest se je do sredine
18. stoletja še razširila z vključitvijo prej uničenih, nato znova poseljenih vasi
Kobilje in Hotiza ter z nakupi vinogradov v Štrigovskih goricah. Esterházyji so
jo obdržali vse do nacionalizacije leta 1920.

59

habsburškega zarotnika", Kronika 59, št. 2 (2011), str. 211–230.
Za bralca, veščega nemščine, sta ustrezni dve novejši predstavitvi izvora, vloge in pomena rodbine: Die
Fürsten Esterházy. Magnate, Diplomaten &Mäzene. Katalog der Ausstellung der Republik Österreich,
des Landes Burgenland und der Freistadt Eisenstadt, Burgenländische Forschungen, Sonderband XVI
(Eisenstadt, 1995), in že citirani zbornik (gl. op. 55) Die Familie Esterházy im 17. und 18. Jahrhundert.
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Beltinski urad60 ni bil predmet drugega dednega postopka, zato so ga
namenili v zakup ali prodajo. Dosmrtno ga je zakupil győrski škof, poznejši
esztergomski nadškof in madžarski primas Jurij I. Széchenyi, ter ga nato s tudi
formalno ločitvijo od dolnjelendavskega kompleksa spremenil v samostojno
gospostvo. Zapustil ga je v uživanje sorodniku grofu Juriju II. Széchenyju pl.
Sárvár-Felsővidék (predniku znamenitega reformatorja Madžarske Štefana
Széchenyja), ki je gospostvo dokončno odkupil od kraljevske komore.61 Zato ga
je smela v letih 1713–1714 z naklonjenostjo staršev naslediti hči Julija (1679–
1716), v drugo poročena s konjeniškim generalom baronom Ladislavom
Ebergényi pl. Ebergényi in Telekes (1660–1724). Njuna beltinška dedinja je
po očetovi smrti postala hči Helena, ki so jo poročili z generalom, poznejšim
felmaršalom madžarske vojske grofom Jurijem Csáky pl. Keresztség. Njuni
sinovi in dediči62 so posest obdržali vse do leta 1816, ko jo je od grofa Janeza
Csákyja odkupil – s finančno prevaro – aristokrat romunskega rodu, prišlek iz
Moldavije Konstantin Emanuel Ghika.
Iz generacije v generacijo je tudi tu, a zelo postopoma in neprimerljivo manj
kot v gornjem Prekmurju, naraščal obseg posesti nižje- in srednjeplemiškega
sloja.

III

Prebivalstvo, jezik, vera

Prebivalstvo, etnična in jezikovna podoba prostora, gospodarske in
življenjske razmere nižjih slojev, promet, urbanizacija, bližina meje
Prebivalstvo
Tukajšnja poznosrednjeveška družba je kazala še izrazito osnovno dvostanovsko
strukturo, se pravi nesvobodne/osebno podložne in svobodne ljudi. Med prve
štejemo množico kmečkih zemljiških podložnikov ter takrat še maloštevilni
trški sloj, vsi kot osebno odvisni od svojih gospodarjev veleposestnikov. O
nekmečkih podložnikih kajžarjih/kočarjih in gostačih v virih ni omemb.
K drugim pa so spadali le člani naštetih štirih starejših svobodnih in
magnatskih družin z oboroženim spremstvom, ter tukajšnja duhovščina. Za

60

61

62

Večji del vsebine za gospostvo Beltinci povzet po: Hozjan, Arhivsko gradivo gospostva Beltinci, str.
9–15.
Več o Széchenyijih, predvsem pa o njihovi pridobitvi gospostva Beltinci ter o tisti dobi prim.: Andrej
Hozjan, "Plemiška rodbina Széchenyi, ter njihova posest in osebna prisotnost na Slovenskem", v:
István Széchenyi – iz vizije v dejanja, e-izdaja, ur. Gregor Antoličič, (Ljubljana 2018 (izid predvidoma
do konca 2019)).
Več o rodbini Csáky prim. Málnási Ödön, Gróf Csáky Imre bíbornok élete és kora (Kalocsa, 1933).
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prehodno obdobje iz srednjega veka v prvo stoletje zgodnjega novega veka
je bil značilen pojav sprememb. V dotlej relativno enotni socialni strukturi
so se med podložniki pričeli pojavljati tudi nekmečki kajžarji in gostači ter
v vinogradniških področjih viničarji. Njihovo število je nato naraščalo iz
generacije v generacijo. Med svobodnimi ljudmi pa so se, sicer zelo postopoma,
množili svobodni oziroma osvobojeni kmetje – svobodnjaki (szabados; liberi,
libertini) na podlagi odkupa kmetije in od dotedanjega lastnika dobljene
osvobodilne listine (szabadoslevele), ter nato iz njih izhajajoči, sicer sprva še
zelo redki domači ali od drugod priseljeni nižji plemiči armalisti, v domačem
govoru označevani z izrazom nemešnják/i.63
Novoveško nižje plemstvo in svobodnjaki v Prekmurju64
Od nastopa prvega Habsburžana v madžarskem kraljestvu se je plemiški status (ali njegovo zvišanje)
– za razliko od dotedanjega stanja, ko plemstva sploh niso poznali – šele pričel definirati glede na
rodbinski ugled ter spreminjati v smislu plemičevih konkretnejših form in dolžnosti. Status ni bil nujno
vedno pridobljen z izdajo plemiške listine (armalis). Krona je lahko starodavnemu, splošno znanemu
rodu (régi és ismeret nemes család / ex antiqua familia) potrdila izjemen ugled ter plemiški status po
njihovem sklicevanju na kraljeve donacije posesti (t. i. donacijsko plemstvo) brez izdaje listine. Mnogim
rodbinam ali le posameznim članom je na njihovo prošnjo star ugled potrdila z izdajo listine, če so
dokazila o ugledu ali o pridobljeni donaciji izgubili. Brez izjem vse prejemnike armalis-a označujemo
z izrazom armalisti, čeprav je to lahko dvoumno, saj so mnoge družine prejele listino, kasneje pa
pridobile še kraljevo donacijo posesti. Tako je lahko vprašljivo, če gre za donacijsko ali listinsko
plemstvo. Tudi izraz armalist je imel dva pomena: prvi za skupino družin/posameznikov, ki so plemstvo
pridobili z listino in že imeli lastno zemljiško posest, drugi pa za osebe, ki niso imele nikakršne ali
zelo majhno posest in jim je tako listina postala edini dokaz poplemenitenja. V zgodnjenovoveškem
Prekmurju so bili med drobnimi in srednjimi posestniki zastopani vsi omenjeni tipi plemstva.

63

64

Pri tem je treba dodati, da je Zelko v označevanju obeh slednjih skupin svobodnih ljudi ločil izraza "svobodini" in "svobodnjaki", pri čemer je prve enačil z lat. izrazoma liberi in libertini, druge pa
z nižjimi plemiči oziroma nobiles, medtem ko je izraza "nemešnják/i" (iz madž. nemes – plemič) in
"nemešnjaške rodbine" za slednje – za razliko od svojih zgodnejših objav – pozneje povsem opustil
in pisal izključno izraz "svobodnjaške rodbine". Prim. Zelko, Gospodarska in družbena struktura, na
več mestih, predvsem str. 405–409. SSKJ (Ljubljana, 1994), str. 1342, ob izrazih "svobodin" in "svobodnjak" navaja za prvega kmet, ki ni glede vseh stvari svoboden, in za drugega v prvem pomenu osebno
svoboden človek. Nikakor pa ju ne povezuje s plemiškim statusom; Slovar stare knjižne prekmurščine
(Ljubljana, 2006) (dalje: Slovar stare knjižne prekmurščine) ne pozna ne svobodinov ne svobodnjakov, vsekakor pa mu je domač izraz nemešnják, prim. str. 316.
Povzeto po več objavah. Prim. temeljne izdaje za proučevanje prekmurskega zgodnjenovoveškega
plemstva: Nagy Iván, Magyarország családi címerekkel és nemzékrendi táblákkal (Pest, 1858); Balogh
Gyula, Vasvármegye nemes családjai (Szombathely, 1894); Balogh Gyula, Szluha Marton, Vasvármegye
nemes családai, Heráldikakiádo (Budapest, 2004); prim. še Andrej Hozjan, "Genealoška predstavitev
murskosoboških plemiških rodbin ter posameznikov v Murski Soboti 18. stoletja", Studia Historica
Slovenica 4, št. 2–3 (2004), str. 297–331; Mojca Lipič, Plemiška družina Lipič na področju Prekmurja
v novem veku, diplomsko delo/Noble Family Lipič in Prekmurje in the Early Modern Age, Graduation
Thesis (Maribor, 2014) Šiplič, Plemiške družine Babos, Gombossy in Keresztury na območju murskosoboške in tišinske župnije v zgodnjem novem veku, magistrsko delo (Maribor, 2014); v kratkem (verjetno že v 2020) naj bi izšla temeljita rodoslovna predstavitev prekmurskih nižjeplemiških rodbin
avtorja Gregorja Kovača.
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Podelitev listine torej ni bila vezana na obseg oziroma sploh na imetje lastne posesti/podložnikov, kot
je bil to nujen pogoj v "starem" habsburškem dednem prostoru, niti je ni prinašala s seboj. Odločilne so
bile usluge kroni, kot najbolj cenjene vojaške, torej sodelovanje prosilca v vsaj nekaj vojnih akcijah proti
Osmanom ali drugim nasprotnikom, oziroma dolgoletno uradniško delo v organih kraljevske uprave.
Prekmurskemu svobodnjaku je tako zadostovala dokazana njegova (ali morda že njegovih prednikov)
večletna vojaška služba habsburškemu vladarju, za kar so imeli res obilo priložnosti vse do poznega 19.
stoletja. Večji del jih je ob pridobitvi armalis-a premogel le eno lastno svobodno kmetijo in morda še
eno ali največ dve s podložniki, nekateri pa še tega ne – sploh brez podložnikov. Pridobljen status mu
je omogočal številne prednosti in privilegije, npr. vstop med županijsko plemstvo, nakup podložnih
kmetij in jemanje posesti v dedni zakup brez omejitev, pridobivanje različnih gospoščinskoupravnih
(na tukajšnjih gospostvih), županijskih ali dvornih služb, vojaških položajev, uradov itd, vendar jih je
kralj za potrebe vzdrževanja protiosmanske obrambe na podlagi tudi te mikroposesti hitro obdavčil.
Zato so temeljiti celoviti posestni popisi plemstva na Madžarskem, zajemajoči tudi mikroposestnike
v Prekmurju, znani od leta 1549 naprej.65 Oboje je nato vsaj posameznikom omogočalo kandidaturo
za povzdig v baronski položaj. Generacije nižjega plemstva so torej v odsotnosti lastnikov skorajda
povsem obvladovale življenja podložnikov na gospostvih, tukajšnje komorne službe ter županijsko
upravo in sodstvo.

Pravcata inflacija armalistov je izbruhnila od sredine 17. stoletja, ko so se tudi tu pojavljali novi in
novi nižjeplemiški posamezniki in rodovi, katerih priimki, zapisani z madžarskim črkopisom, jasno
izpričujejo tako večinsko slovansko kot madžarsko, v nekaj primerih nemško in še drugo provenienco.
Nedvomno dejstvo je bilo tudi nazadovanje in konkretno obubožanje kar nekaj nižjeplemiških rodbin.
Najnovejše raziskave potrjujejo tukajšnji obstoj prek 120 le-teh do poznega 18. stoletja. Hkrati se je v
širokem obmejnem prostoru – prekmurski soseščini zvrstilo več razvojnih stopenj nižjega plemstva, saj
viri govore tudi o posameznih agilis-ih (sin plemkinje in svobodnjaka, pozneje tudi celo plemkinje in
podložnika), kot tudi o več regionalno pogojenih posebnostih.66 Še najbolj znana tukajšnja posebnost
je bilo celotno prebivalstvo mikroregije Stražni okraj/Őrség, ki je zavoljo mejnostražnih dolžnosti
njihovih srednjeveških prednikov pridobilo in obdržalo nižjeplemiški status. Tako je bilo tudi še v 18.
stoletju najbolj podobno statusu nekdaj svobodnih plemiških občin v širši okolici Zagreba.
Najvišji neplemiški sloj prebivalstva so bili že omenjeni svobodni kmetje oz. svobodnjaki. Izhajali so
bodisi iz starih pridvornih podložnikov ali pa iz običajnih podložnih kmetov. Izmed obojih so redki
srečneži uspeli od svojega zemljiškega gospoda, v smislu posebne nagrade za njihovo delo/zasluge, z
denarjem odkupiti kmetijo/zemljišče, na katerem so živeli, iz zakupnopodložnega statusa ter jo/ga tako
– hkrati pa tudi sebe – za večno osvoboditi vseh fevdalnih podložnih bremen. Lahko so izvirali tudi iz
sloja nekdanjih pridvornih vojščakov oziroma mož oboroženega spremstva katerega od magnatov, ki
jih je njihov gospod ali pa župan ž. v smislu nagrade odvezal vseh dolžnosti prejšnjega statusa in so si,
kot odslej osebno svobodni, kupili neko manjše zemljišče. Korpus le-teh je po mohački bitki postopno
naraščal in postajal vir sloja domačih armalistov.

65

66

Prim. zadnji popis iz 16. stoletja: MNL (prej MOL – Magyar Országos Levéltár), Magyar Kamara
Archivuma, Conscriptiones portarum, E 158, Comitatus Castriferrei, Nemesi adóösszeirás (Popisi
plemstva): za leto 1599, egytelkes nemesek (dokazljivi plemiči), Michael Herthelendÿ szolgabíró
járása (za Slovanski okraj), fol. 108: Dolnicz (Dolenci): Pavel Horwatth, Gregor Nemes; fol. 111:
Mwraÿzombath (Murska Sobota): Martin Dÿenes, Nikolaj Tyborcz, Franc Iklandÿ, Matija Zÿanenz,
Peter Perenÿ, Nikolaj Keloz, Franc Sÿmonich, Janez Opprosnÿak (Prosenjak), Blaž Lanczÿak (Lanščak),
Mihael Twpwczkÿ, Jurij Bakos, Maraczÿ N. Zabo (mesar iz Moravcev?); Zent Gothard (Monošter):
Janez Thrattnjakÿ (Tratnjak) upravnik opatije; Dobra: Mihael Swtak (Šutak) gospoščinski upravnik,
Nikolaj Jaklÿn murskosoboški upravnik.
Najnovejša konkretna razprava o nižjem plemstvu v sosednjem Medmurju tako definira na podlagi
analize vira iz leta 1638 obstoj nižjih plemičev z označevalnikom sumalisti (summalistae), za svobodne ljudi pa beneplacentarji (beneplacentarii) in svobodnjaki-libertini (libertini). Med največjima
posestnikoma iz vrst prvih in drugih sploh ni bilo razlike: najpremožnejši sumalist Nikolaj Malekoci/
Maleković je imel popisanih 22,0375 cele kmetije, najbogatejši beneplacentar-libertin pa še več,
celo 22,5 cele kmetije; vendar slednji ni imel plemiškega statusa. Prim. Aleksej Milinović, "Uloga i
značaj međimurskog plemstva te slobodnjaka-libertina na čakovečkom vlastelinstvu 1638. godine",
Donjomeđimurski zbornik 3, br. 3 (2016), str. 140–147. Avtor je pri analizi vira (dogovora o delitvi
posesti med dvema grofoma iz rodbine Zrinski, gospodarjev domala celotnega Medmurja) napravil
začetniško napako: iz izrazov za oba grofa – comitis senioris ter comitis junioris – je izvedel označbe
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Izumiranje domačih magnatskih družin ter nastop novih lastnikov vsaj do
18. stoletja nista pomenila tudi odhoda vsega visokega plemstva iz pokrajine,
saj so stalno ali vsaj občasno živeli v svojih rezidenčnih objektih, tako grofje
Nádasdyji na gornjelendavskem gradu (in njihovi palači v bližnji Radgoni) še tja
do sredine stoletja in Szapáryji v gradu Murska Sobota vsaj občasno še v začetku
20. stoletja.
Ogromen delež prebivalstva na vasi je skozi stoletja ostajal ujet v
omenjenih oblikah podložniških odnosov, ki jih je še pred mohačko bitko
utrdil Werbőczyjev zakonik Tripartitum. Med drugim je na novo uveljavil
možnost enostavne delitve kmečke posesti med več naslednikov do velikosti le
1/8 in celo 1/16 kmetije, kar je vodilo v ponekod hitrejše, drugod postopnejše
drobljenje dotlej prevladujočih celih in polovičnih kmetij ter v intenzivnejše
socialno razslojevanje, tudi kajžarstvo in gostaštvo.
Daleč najmnožičnejši kmečki sloj so še konec 16. stoletja tvorili tako imenovani
dedni podložniki (coloni haereditarii) oziroma "večno zavezani dajatvam" (coloni
perpetua obligatione obstricti), trdno privezani na rojstno zemljo. V malo boljšem
položaju so bili zakupni podložniki, ki so svoje odnose z zemljiškim gospodom
urejali s pogodbo o začasnem zakupu zemljišča, na katerem so živeli, sicer pa so
imeli zagotovljeno pravico do preselitve oziroma odhoda s posesti (coloni liberae
migrationis). Ob poravnavi vseh obvez so se lahko prosto priseljevali in odseljevali
ob koncu koledarskega leta. V dolnjelendavskem gospostvu je npr. v terezijanski
dobi že živelo več zakupnih podložnikov kakor dednih. V beltinskih vaseh pa so
bili le dedni podložniki z zelo redkimi izjemami.67 V vsej pokrajini so takrat v res
precejšnjem številu živeli tudi nekmečki kajžarji ali žalarji (zsellér; inquilini; narečno: žalar/žalár, tudi želár68), ki so bili ali obvezani k dajatvam (inquilini domicilisti
perpetuae obligationis), ali v mnogo manjšem številu tudi zakupni kajžarji, živeči
predvsem v trških naseljih. Prvi so bili podsloj dednih podložnikov brez obdelovalne zemlje, katerih število je sicer vseskozi naraščalo in jih je takrat v celoti bilo
že občutno več kot kmečkih podložnikov. Dotlej izoblikovana socialna slika nižjih
slojev je izpričevala občutne statusne in materialne razlike med njimi. Razkosanost
predterezijanskih kmetij je izrazito napredovala; večina kmečkih podložnikov v
Železni ž. je že živela na četrtinskih kmetijah.

67

68

za "sumaliste seniore" in "sumaliste juniore" ter enako za beneplacentarje-libertine in tako "dobil" kar
štiri kategorije popisanih nižjih plemičev in svobodnjakov (?) namesto dejanskih dveh.
Prim. Andreja Jakšič, Terezijanski urbarialni vprašalnik (novem puncta) za naselja v Dolnjem
Prekmurju, diplomsko delo (Maribor, 2016). Delo je narejeno na podlagi 2. zvezka izdaje terezijanskih vprašalnikov v ž. Zala v letih 1766–1768: Zita Horváth, Paraszti vallomások Zalabán II., A Mária
Terézia-kori úrbérrendezés kilenc kérdőpontos vizsgálata Zala Megye Egerszegi, Lövői és Muraközi
járásában, zv. 60 (Zalaegerszeg, 2006).
Prim.: Slovar stare knjižne prekmurščine, str. 935; Marija Petrov–Slodnjak, "Zu den ungarischen
Lehnwörtern in der regionalen Schriftsprache des Prekmurje im 18. und 19. Jahrhundert", Studia
Slavica Hungarica 24 (1978), str. 307.
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Etnična in jezikovna podoba prostora
Predstavitev takratne etnične podobe je prejkone zapletena in se je doslej
praktično ni obširneje raziskovalo. Najštevilčnejši živelj je bil nedvomno
slovanski. Podobno kot se je s predvsem poznosrednjeveško kolonizacijo
ustvarila pestra podoba slovanskih prišlekov iz različnih predelov – od današnje
Slovaške in notranjosti madžarskega prostora do hrvaške Podravine – se je tudi
v novem veku, ob pogostih izgubah prebivalstva, proces dotoka več slovanskih
elementov s pozneje opaznimi jezikovnimi interferencami občasno intenzivno
nadaljeval predvsem iz smeri prostorsko odprtega juga in jugovzhoda. Posebej
se mora opozoriti na močan jezikovni vpliv kajkavsko govoreče duhovščine v
dolnjem Prekmurju vse do leta 1777 in sploh kajkavsko govorečih priseljencev.
Prvi celoviti državni popisi prebivalstva so proti koncu tistega stoletja in v
začetku naslednjega navajali za posamične kraje kot edini tamkajšnji jezik
"hrvaški", npr. v Bogojini, Hotizi, Kotu...69
Zgodnjenovoveška uradovalna uporabnost prekmurskoslovenskega jezika
Tudi ta jezik je takrat že imel pravno veljavo tako v mikrolokalni splošni upravi kot na županijskem
sodišču. Vsaj že v 17. stoletju so nastajali v njem napisani dokumenti zasebnopravne vsebine, ki so jih
v poznejših procesnih postopkih kot dokazno gradivo prilagali zapisnikom bodisi le v originalnem
zapisu bodisi s hkratnim madžarskim ali celo latinskim prevodom, ki sta sicer že bila enakopravna
sodnoprocesna jezika. O tem pričata dva doslej odkrita vira: Martjanska pogodba iz 1643, ki je ni
treba posebej poudarjati ali citirati. To je prepis pogodbe, s katero je več martjanskih cehmojstrov sv.
Martina od leta 1642 do nadaljnjega izročilo Miklošu Ferenceku v najem cerkveni vinograd za ustrezno
vsoto; in zapis oporočne (ali povsem običajne) volje Marka Korošca iz Nedelice o izročitvi njegovega
pašnika Martinu Bomhécu, izvirno zapisan leta 1680 v Turnišču, preveden v madžarščino in sodno
overjen v letih 1692, 1726 in 1746 ter se je pozneje v prepisu izvirnika znašel kot dokazno gradivo v
obsežnem zapisniku županijskega sodišča o procesu zavoljo dolgoletnega prisvajanja zemljiške posesti
med lastniki gospostev Dolnja Lendava in Beltinci iz leta 1758.70 Oba teksta indikativno izvirata iz
urbanih krajev, trgov Martjanci in Turnišče. Ob še nekaj doslej znanih drobnih zapisih je upravičen
sklep, da je reformacija prinesla v Prekmurje – kot povsod drugod na Slovenskem – začetek pismenosti
v domačem jeziku, da se je ta pismenost v 17. stoletju postopoma širila v trgih in hkrati že prešla v
uradovalno uporabo.

69

70

Na to "kroatizacijo" – izraz je povsem na mestu – Prekmurja, ki je ostala "nedokončana", je kot
prvi celovito in ustrezno opozoril Boris Golec. Prim. Boris Golec "Hrvaški etnonim in lingvonim na
Slovenskem v 17. in 18. stoletju s posebnim ozirom na Prekmurje", v: Neznano in pozabljeno iz 18.
stoletja na Slovenskem, ur. Miha Preinfalk (Ljubljana, 2011), str. 249–270. Avtor se v celoti strinja s
tam zapisanim; Boris Golec, Nedokončana kroatizacija delov vzhodne Slovenije med 16. in 19. stoletjem (Ljubljana, 2012); prim. še najnovejšo razpravo, ki povzema tudi takratno prekmursko jezikovno situacijo: Klaudija Sedar, "Kulturnozgodovinska preteklost dolnjega Prekmurja v zgodnjem
novem veku", Anali PAZU HD 2, št. 2 (2016), str. 73–83. Avtorica ne navaja citiranih Golčevih del.
Avtor se z mnogimi tu zapisanimi razlagami, trditvami in podatki ne strinja, predvsem pa ne z mislijo:
"Reformacija bi kot kulturna novost slovensko kulturo v Prekmurju pravzaprav morala dvigniti, toda
združena s turškimi napadi jo je za stoletja zavrla." Prav tam, str. 81.
Za slednji vir: Fürstlich Esterházysches Archiv Burg Forchtenstein, neprotokoliran in nenaslovljen
popoln rokopisni zapis sodnega procesa (Metalis Processus) pred županijskim sodiščem županije Zala
med beltinskim in dolnjelendavskim gospostvom v letih 1754–1758, 979 strani, str. 953–958; MNL
– Zala megyei Levéltár Zalaegerszeg, IV., 14a: polgári perek (processus civiles) Csáky és Esterházy per
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Madžarsko govoreči so se izven strnjenega madžarskega področja še naprej
pojavljali predvsem v trških naseljih, kot nov element pa so se jim tu pridruževali
tudi nemško govoreči. Na podeželju so se do konca 17. stoletja naseljevali in
ustaljevali tudi madžarski, slovanski in drugi armalisti.
V mirnih časih 18. stoletja se je v pokrajino še intenzivneje naseljevalo
vse več slovanskih in drugih prišlekov iz širše nadregionalne okolice – madž.
notranjosti, Hrvaške, iz Štajerske, Kranjske in Koroške. Novi privzeti priimki,
zapisani v maticah, so predvsem Horvat (v jezikovnoizvornem pomenu:
Hrvat), pa Kranjec, Madžar, Vogrin in Nemec ter vsekakor Novak (= novi
prišlek); od teh sta danes nedvomno najpogostejša Horvat in Novak. Več jih
je prihajalo iz oddaljenejših mest. Prve judovske družine so se v Prekmurje
naselile iz sosednjega Gradiščanskega (v Dolnjo Lendavo že od zgodnjega
stoletja), sprva le v največje trge.71 Prisotnost romske populacije se opaža vsaj
že v 17. stoletju, ko je v najstarejših ohranjenih maticah že zapisan priimek
C(z)igan/Czigany, pozneje pa še italijanskoizvorna označba zanje Zingar. Od
močnejših, z emigracijami nastalih populacijskih izgub so znani predvsem
odhod večjega števila slovenskih družin s področja Goričkega v poznem 16.
stoletju zavoljo osmanskega nasilja, ki so zelo okrepile dotlej skromni slovanski
živelj v izpraznjenih vaseh oziroma povsem pustih območjih takoimenovanega
Radgonskega kota, in večkratni odhodi številnih družin verskih beguncev prav
tako iz gornjega Prekmurja v 18. stoletju v notranjost ž. Vas, Zala in Somogy.
Vseskozi se je v več vaseh ob gornjem levem bregu Kučnice obdržal že
srednjeveško naseljen nemško govoreči živelj.
O odkritih medetničnih nasprotjih, pa o medkulturnem stapljanju ali
sožitju v virih ni sledov. Tudi o konkretni stopnji napetosti med slovensko in
madžarsko govorečimi na področjih medsebojnega stikanja je neosnovano
pisati, čeprav so, vsaj v določenih situacijah, najverjetneje bile. Prav tako še
ni nikakršnih konkretnejših znakov sovraštva ali odbojnosti med posestniki
in njihovimi podložniki na podlagi jezikovnih razlik. Nasprotno, našel se je
čudovit vir, pričevanje o želji zemljiškega gospoda po neposredni komunikaciji
z nejevoljnimi in upirajočimi se podložniki, zapisan v letu 1722 v Beltincih.72

71

72

1754–1758, F. 138 N 169/1, 169/2, 169/3: Helena Comitis Georgii Csáky relicta vidua contra principem Antonium Esterházy: Metalis inquisitio ad vicinam docotum (nepopoln rokopisni izvod zapisnika). Prim. tudi: Andrej Hozjan, "Historično o novoodkritem prekmurskem zapisu iz 1680 in o natisnjenem nekrologu za Rozo Rebeko Schrattenbach, grofico Nádasdy, iz 1718", v: Prekmurska narečna
slovstvena ustvarjalnost: zbornik mednarodnega znanstvenega srečanja, Murska Sobota, 14. in 15.
julij 2003, ur. Jože Vugrinec (Petanjci, 2005), str. 367–373; Bernadetta Horváth, Metalis inquisitio.
Mejno pravdanje med beltinskim in dolnjelendavskim gospostvom v letih 1754–1758, magistrsko delo
(Maribor, 2012).
Prim. A Zala megyei Zsidóság történetének levéltári forrásai 1716–1849 (Arhivski viri in bibliografija o
Judih v ž. Zala 1716–1849), ur. Németh László, Zalai gyűjtemény, zv. 52 (Zalaegerszeg, 2002).
ÖStA, HHStA, Familienarchiv Csáky, Fasz. 106, spis št. 165; po avtorju (in hkrati odkritelju) je poime-
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Zato se avtorju zdi, da je tukajšnje večinsko slovensko/slovansko govoreče
okolje nudilo vsaj številnim slovanskim prišlekom možnost hitre jezikovne
in socialne vključitve. Hkrati je delovalo kot miniaturni, mikrolokalni/vaški
"talilni lonec", ki je kot povsem vsakdanje sprejemal in vključeval tudi mnoge
drugoslovanske govorne ter druge kulturne novitete. O kakem takratnem
samozavedanju "slovenstva", vsekakor mišljenega v pomenu osrednjeslovenske
nacionalne emancipacije v toku 19. stoletja, pa tu ne more biti govora, kot
ga tudi nikjer drugod na Slovenskem dotlej še ni bilo. Etnična in jezikovna
opredelitev Slovenec, slovenski, ki jo takratni Prekmurci vsekakor že poznajo in
dokazljivo uporabljajo vsaj od začetka 18. stoletja, je torej nujno imela izključno
distinktivno funkcijo za ostro ločitev od Madžarov oziroma madžarščine kot
njihova prastara "rejč", nikakor pa ne hkrati kot njihov "prevod" madžarske
prvotne etnične oziroma jezikovne oznake "Tót" oziroma mlajše, iz nemščine
prevzete "Vend", zanje.

Gospodarske in življenjske razmere nižjih slojev, promet, urbanizacija, bližina
meje
O gospodarskih razmerah v širšem obmejnem prostoru, katerega del je
bilo zgodnjenovoveško Prekmurje, je na voljo že kar nekaj objav (prim.
citirano Picklovo razpravo). Ugodni gospodarski tokovi na osnovi tranzitne
trgovinske izmenjave vzhod – zahod iz časa prehoda 15. v 16. stoletje so vsaj
še do sredine 16. stoletja igrali odločilno vlogo v ekonomskem vsakdanjiku
pokrajine. Vprašljivo je sicer, v kolikšni meri so lajšali položaj nižjih, predvsem
kmečkih slojev. Vsekakor so še dolgo prinašali zaslužke tržanom, posestnikom,
lastnikom/zakupnikom mitnic in vladarju. Posamezni tržani so se v toku tega
stoletja že uspeli vključevati celo v vojnokrajiško oskrbno verigo. Ponujali so
lahko tukajšnje agrarne proizvode, vino, kože in drobnoobrtne izdelke. Na
obseg poslovanja je posredno vplivala sorazmerna bližina več mest – posebej
omeniti gre vsaj Radgono/Radkersburg in Varaždin –, ki so tudi v mnogih drugih
ozirih soustvarjala tukajšnje življenje. Hkrati je to čas preusmerjanja tukajšnjega
veleposestniškega sloja v tržno tekmo, v intenziven nastop na tržišču kmetijskih
novano Beltinsko besedilo iz 1722. Ozadje njegovega nastanka: Podložni kmetje gospostva Beltinci
so se iz leta v leto močneje pritoževali gopodarju Ladislavu Ebergényiju glede bremen in sploh čez
početje najvišjih gospoščinskih upravnih oseb. Ebergényi je slednjič reagiral z izstavitvijo izredno dolgega 24-stranskega madžarskega odgovora podložnikom novembra 1722 in zahteval, da se jim ga
prevede v domač jezik ter zbranim predstavnikom vseh vasi prebere na sedežu gospostva. Ta je, vsaj
avtorju, znan kot doslej najdaljši nenatisnjen posvetni tekst v prekmurskoslovenskem jeziku iz časa
pred letom 1800. Unikatnost vira še poudari dejstvo, da je hkrati s prevodom ohranjen tudi madžarski
izvirnik. Prim. Andrej Hozjan, "Prekmursko "slovensko" besedilo iz leta 1722", v: Neznano in pozabljeno iz 18. stoletja na Slovenskem, ur. Miha Preinfalk (Ljubljana, 2011), str. 289–296.
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pridelkov, in zato čas močnih sprememb gospodarjenja z zemljiško posestjo ter
odnosa do podložnikov in tržanov. Osmansko napredovanje je trgovini zadalo
težke udarce; vendar le-ta na regionalni ravni nikdar ni povsem zamrla, in se je
po koncu vojne 1606. postopoma obnavljala.
Preizkušenj polno 17. stoletje je kmečke sloje sililo v hude eksistenčne
stiske, zavoljo katerih so morali vse pogosteje ter v večjem obsegu sprejemati
najemno dninarsko delo ali pa izkoriščati vsakršne oblike samooskrbnega
družinskega gospodarjenja na osnovi domačih obrti. Tako sta iz generacije v
generacijo naraščala razslojevanje in medsebojna konkurenčnost samemu sebi
glede možnosti dninarstva. Življenjske razmere so bile na splošno zelo težke.
Tukajšnje podložnike so bremenile razne dajatve, obsežno prisilno delo/tlaka
in naraščajoča samovolja gospoščinskih uradnikov ter španov – upravnikov
marofov/majerij (gospoščinski dvori/kurije). Obdelovanje zemlje so jim
grenile stalne poplave Mure in drugih voda, majhna zemljišča in še njihova
delno slaba, delno izredno slaba kakovost v gornjem Prekmurju. Najhujše pa
so bile nenehne spremembe količin dajatev, večanje tlake in izmišljanje novih
ter novih bremen s strani gospodov oziroma točneje njihovih gospoščinskih
upravnikov. Njihova domišljija glede bremen ni poznala meja; dolnjelendavski
Esterházy je recimo kot lastnik številnih mlinov na Ledavi in tukajšnji Muri od
svojih vasi zahteval kar mlinske kamne. Zato so se od prvih let naslednjega
18. stoletja silovito pritoževali svojim gospodarjem in se upirali izpolnjevanju
dolžnosti. Brezizhodnost je nekatere hkrati že usmerjala na priložnostno
sezonsko delo v drugih županijah.
To stoletje je sicer prineslo mir, ki se je kaj kmalu sprevrgel v enolični
vsakdanjik nižjih in podložnih slojev. Posestna elita je odtlej videla svoj matični
interes v bogatenju in posledično trošenju bogastva za celo vrsto užitkov,
vštevši vanje tudi gradnjo baročnih reprezentančnih objektov, kar ji je v
največji meri zmogla priskrbeti podložna množica. Tako se je njeno zanimanje
za gospodarjenje s posestjo ter za podložnike pričenjalo in zaključevalo z
ureditvijo čim donosnejšega sistema gospoščinske uprave, in nato kolikor
toliko – s pomočjo zaposlenih profesionalnih uradnikov – rednih pregledov
četrtletnih upravnih obračunov kot temeljno kontrolo dela. Opisani odgovor
beltinskega gospoda podložnikom na pritožbe je bil prej zelo redka izjema kot
pravilo.
Do začetka terezijanske reformne dobe se je dokončno izoblikoval
prekmurski prometni križ, sicer zastavljen že v poznosrednjeveški dobi (prim.
karto 1), ki ga je sestavljalo nekaj važnih prometnic. V gornjem Prekmurju
sta taki bili cesta Monošter–Gornji Senik–Mačkovci–Murska Sobota, in cesta
od Rabe čez St. Martin–Liba–Kuzma–Gornja Lendava–Sv. Helena–Radgona.
V osrednjem in dolnjem Prekmurju je bila glavna cestna žila Radgona–
Gederovci–Murska Sobota–Martjanci–Kobilje–Dobrovnik–Dolnja Lendava,
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ter od tu naprej na sever ali na jug. Nanjo se je priključila cesta iz Kőszega
čez Sombotel–Körmend–Nagyrákos (ali tudi Zalalövő)–Csesztreg–Dolnja
Lendava–Čakovec–Varaždin, ki je postala v zgodnjem 18. stoletju osnovna
prometnica med Dunajem in Zagrebom na ozemlju severozahodne Madžarske.
V vseh ob njej omenjenih krajih razen v Nagyrákosu so še pred koncem 17.
stoletja delale stalne poštne postaje, zato je bila znana tudi kot "poštna cesta".
Kot važna lokalna prometnica se je dotlej vzpostavila še danes znana cesta
Murska Sobota–Beltinci–Dolnja Lendava. Čez Muro je ob odsotnosti mostov
na celotnem odseku med Radenci in Szemenyem vozilo več pomembnih
brodov, izstopal pa je tisti pri Dokležovju oziroma v višini Veržeja na štajerski
strani. Jožefinske vojaške karte iz 80. let 18. stoletja so v prekmurskem prostoru
zabeležile vsaj 12 gostinskih in drugih pogostitvenih/prenočitvenih objektov.
Skoraj zagotovo pa jih je bilo še več, npr. v trgih. Lokacije gostiln jasno kažejo
na potujoče goste.73
Urbana slika prostora je vključevala vasi in trge. Predvsem zavoljo bližnje
meje se je konec 16. stoletja tukaj lahko naštelo že šest trgov.74 V naslednji dobi
pa je njihovo število nihalo zavoljo statusnih sprememb, na kar je vplivalo več
dejavnikov, predvsem številne lokalno omejene katastrofe in pa samovolja
njihovih lastnikov. V zgodnjem 19. stoletju je velika večina prebivalstva živela
v okrog dvesto vaseh, medtem ko je bilo trških naselij do takrat že deset –
strogo upravno gledano pa celo dvanajst: Monošter, Gornja Lendava, Cankova,
Martjanci, Rakičan, Turnišče, Beltinci, Dobrovnik, in pa Murska Sobota ter Dolnja
Lendava (v obeh slednjih primerih upravno kar dva trga, Notranji in Zunanji).
Vsi so bili v rokah magnatov in ne kraljevske komore. V njih so običajno skupaj
živeli jezikovno različni armalisti, svobodni ljudje in podložniki, v Murski
Soboti pa tudi še grofje (v rezidenčnem dvorcu) in dve baronski družini. Tržani
so na splošno sicer imeli zelo različna denarna bremena, medtem ko naturalnih
bremen in tlake skorajda niso več poznali. Podložne družine so praviloma imele
status zakupnih kajžarjev, ki so se smeli svobodno seliti.75 Do terezijanske dobe
so postali daleč najštevilčnejši trški sloj.
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Andrej Hozjan, "Potovati v Prekmurje, potovati iz Prekmurja od 16. do 18. stoletja = Travelling to and
from Prekmurje from the sixteenth to the eighteenth centuries", Podravina 3, št. 5 (2004), str. 29–43.
O trgih prim. Bácskai Vera, Magyar mezővárosok a XV. században (Trgi na Madžarskem v 15. stoletju), Értekezések a történeti tudományok köréből (Budapest, 1965). Izdaja doktorske disertacije
znamenite madž. zgodovinarke je sredi 60. let prejšnjega stoletja pravzaprav vzpostavila raziskave
starejših urbanih naselij na Madžarskem kot novo raziskovalno področje.
Najstarejši doslej znan celosten popis hišnih gospodarjev – kar sicer ni bil popis celotnega prebivalstva – v katerem od prekmurskih krajev je Seznam plemičev, obdavčenih ter neobdavčenih ljudi
v trgu Gornja Lendava (danes Grad), datiran z datumom 24. september 1693. Prim. Andrej Hozjan,
"Štirikrat naj dokumenti iz prekmurske novoveške zgodovine. Four Important Documents About the
History of Prekmurje in Early Modern Period", Anali PAZU 3, št. 1 (2013), str. 47–51. http://www.anali-pazu.si/sites/default/files/Hozjan-Separat.pdf
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Preglednica 6: Zemljiškopodložno prebivalstvo treh dolnjeprekmurskih trgov v terezijanskih urbarjih
(po Emilu Simonffyju76)

Trg

Kmečki posestniki

Kajžarji

Turnišče

-

105

Dobrovnik

-

125

Notranja in Zunanja Dolnja Lendava skupaj

-

155

Več naselij in večjih, največkrat zidanih sakralnih objektov, je v 16. in 17.
stoletju dobesedno izginilo. Ni bilo trga, ki ne bi v tem času vsaj enkrat docela
pogorel. Vendar so se morali zanesti na lastne moči, saj pomoči od lastnikov
ni bilo. Nasprotno, grabežljivi lastniki so jih skušali statusno ponižati na nivo
podložnikov, kar bi jim posledično prineslo več prisilnega dela in zatorej
dohodkov. Trška vodstva so se temu krčevito upirala in s prošnjami za potrditev
trških privilegijev apelirala na sam dvor. Zato so si večkrat dali izdelati overjene
kopije privilegijskih listin. Trg Turnišče je tako kopijo pridobil že leta 1617.
Prebivalce "notranjega" in "zunanjega" dela trga Murska Sobota so ločevale
posestne razmere, saj je kraj imel dva gospodarja – eni so plačevali davek
güssinškemu Batthyányju, drugi pa domačemu Szapáryju. Oboji pa so od začetka
17. stoletja naprej imeli enak problem, saj so jim gospodarji hoteli odvzeti
pridobljene pravice in jih spremeniti v običajne podložnike. Še pred smrtjo
Franca Batthyányja (1629) je njegova polovica trga celo z nemško izpisano
prošnjo prosila kralja za zaščito pred njegovimi grabežljivimi upravniki, ki so
iz njih skušali iztisniti dodatne dajatve, hkrati pa trgu niso dovolili utrditve za
obrambo. Pravdanje se je zavleklo v pozno 18. stoletje. V letu 1646 sta kar dva
dolnjeprekmurska trga, Turnišče in Dobrovnik, izprosila od kralja potrditve
njunih privilegijev.77 Očitno je, da se je z izumrtjem Baničev Dolnjelendavskih
leto poprej okoliščina z lastniki spremenila in je bil tak korak nujen.
76

77

Simonffy Emil, A polgári földtulajdon kialakulása és a birtokmegoszlás Délnyugat-Dunántúlon
(Preoblikovanje zemljiške lastnine in razdelitev zemljiških gospostev v meščanski dobi v jugozahodnem
Prekdonavju),Zalai gyűjtemény, zv. 55 (Zalaegerszeg 2002), str. 163–164. Popolna odsotnost podložnih kmečkih posestnikov v treh trških naseljih v terezijanski dobi – in vsekakor že prej – ni bila nič
tako nenavadnega. V ž. Zala so v isti tabeli povsem brez njih in z večjim številom podložnih kajžarjev
navedeni še znani kraji: Tihany, Csesztreg, Belsőlenti (Notranji trg Lenti), Szécisziget, Sümeg (z 248
kajžarji), Kemend, Tapolca (337 (!)), Zalaszentgrót (211), prim. prav tam, Tabela 33, na prejšnjih straneh.
Prim.: Zelko, Gospodarska in družbena struktura; Andrej Hozjan, "K problemu novoveških privilegijev zahodnoogrskih utrjenih trgov / podeželskih mest: privilegij Dolnje Lendave iz leta 1595", Studia
Historica Slovenica 5, št. 1–3 (2005), str. 197–213; Hozjan "Štirje dokumenti", str. 89–96; Andrej
Hozjan, "Privilegiji trga Turnišče v luči ohranjenih virov", v: Varašanci – prekmurski meščani: trg
Turnišče v arhivskih virih, katalog (Maribor, 2011), str. 5–10.
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Osebno svobodno trško prebivalstvo se je vseskozi v večji meri preživljalo s pridelki z zakupljenih ali lastnih obdelovalnih zemljišč, kar pa jim je predstavljalo le osnovo
eksistence. Dodatno so pridelke za trženje odkupovali od kmetov in gospoščinskih
upravnikov. Njihova najbolj razširjena oblika dela pa je bila vsekakor obrt. O njej je
iz te dobe kar precej poročil; le-ta se množijo od prvih desetletij 18. stoletja. Iz tega
časa so ohranjeni tudi najstarejši artikuluši, cehovski redi posamičnih običajnih obrti
in že tudi tukajšnjih cehov – tkalcev, krojačev, čevljarjev in drugih, pa tudi že mešanih
cehov več obrtnih panog. Kot primarna obrtna in cehovska središča so veljali najpomembnejši trgi Murska Sobota, še posebej Turnišče, in Dolnja Lendava; obrtnike se
je našlo v brez izjem vseh trgih. Zagotovo pa so razen trških cehovskih obrtnikov na
podeželju delovali še drobnoobrtni konkurenčni proizvajalci, katerih delo so na vse
možne načine skušali čimprej zadušiti.78 Tako so trgi predstavljali edini motor lokalnega gospodarstva, njihov živelj pa se zavoljo razmer ni mogel občutneje množiti.
Meja na Kučnici in Muri je prebivalstvu na obeh bregovih vsekakor predstavljala prednost in ne slabost. Domačini so jo prestopali z mnogimi različnimi
razlogi. Lahko je predstavljala tudi začasno ali stalno zavetje, boljšo eksistenco s priložnostnim delom ali kar trajno preselitev zavoljo poroke, kot pričajo zapisi v najstarejših ohranjenih maticah štajerskih obmurskih župnij; v njih
nastopa mnogo prekmurskih priimkov ali krajevnoizvornih oznak. Država je
mejne prehode vseskozi nadzirala na kar šestih tridesetniških carinskih točkah,
podrejenih območnemu sedežu carine v Murski Soboti, ki pa ga je kralj/cesar
Karel III./VI. leta 1715 prestavil v obmejne Polance ob stari cesti v Radgono.

Verske razmere in spremembe79
Te vsebine so doslej najbolje raziskan in obdelan del zgodnjenovoveške
preteklosti Prekmurja. Javnoupravna županijska razmejitev prostora je bila

78

79

Prim. odličen malce starejši pregled zgodnjenovoveških obrtnih razmer v gornjem Prekmurju:
Nádasdy Lajos, A falusi és mezővárosi kézműipar Vas megyében a 16.–19. században (Vaško in trško
obrtništvo v ž. Železno od 16. do 19. stoletja), Vas megye múltjából (Szombathely, 1982), str. 92–114;
še dve najnovejši slovenski deli: Klaudija Sedar, "Cehovska tradicija v Prekmurju", v: Neznano in pozabljeno iz 18. stoletja na Slovenskem, ur. Miha Preinfalk (Ljubljana, 2011), str. 271–288; Saša Jerič,
Novoveške cehovske obrti v trgu Turnišče, magistrsko delo (Maribor, 2016).
Pregled je sestavljen na osnovi več objav – Zelkovih, Škafarjevih, in predvsem dveh dobrih prekmurskih poznavalcev reformacijskih vsebin Franca Šebjaniča in Franca Kuzmiča. Slednji je uredil tudi
doslej edino in res temeljito bibliografijo o protestantizmu na Slovenskem, z mnogimi deli vseh naštetih, prim. Franc Kuzmič, "Bibliografija o protestantizmu na Slovenskem", v: Zbornik soboškega muzeja
4 (Murska Sobota, 1995); prim. še: Andrej Hozjan, "Abriss der reformatorischen und gegenreformatorischen Ereignisse in Prekmurje vom 16. bis 18. Jahrhundert", v: Die Reformation in Mitteleuropa.
Beiträge anlässlich des 500. Geburtstages von Primus Truber, 2008/Reformacija v srednji Evropi.
Prispevki ob 500-letnici rojstva Primoža Trubarja, 2008 ur. Vincenc Rajšp et al., Bd. 4 (Ljubljana,
Wien, 2011), str. 97–106; Gene S. Whiting, Zrinski, Međimurje i reformacija. Prilozi poznavanju povezanosti Zrinskih, Međimurja i reformacije u drugoj polovici 16. stoljeća (Zagreb, 2009).
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hkrati tudi cerkvenoupravna, škofijska (Győr v gornjem delu, Zagreb v dolnjem)
in celo nadškofijska (Esztergom kot primarna metropolitija za severni del,
Kalocsa za južni), kar je prekmurski prostor v tem pogledu pravzaprav enačilo
s takratnim celotnim slovenskim prostorom, metropolitsko razdeljenim med
Salzburg in Oglej. Poznosrednjeveška Murska Sobota je bila nekaj časa sedež
"slovanskega" arhidiakonata in nato do ukinitve katolištva vicearhidiakonata
Belmura, spadajočega pod arhidiakonat Sombotel. Zagrebško ozemlje dolnjega
Prekmurja je spadalo v okvir "Prekmurskega okraja" (Districtus Transmuranus,
gledano z zagrebške strani) kot del Beksinskega (Bexin, zdaj kraj Becsehely)
arhidiakonata; med njegovimi vicearhidiakoni je bil običajno župnik v Turnišču
in včasih tudi župnik v Dolnji Lendavi.
Tukajšnje cerkveno osebje se je ob naraščajoči plimi reformacije umaknilo
ali pa je delovalo – če je hotelo obdržati službe – izključno po volji zemljiških
gospodov, patronatskih lastnikov brez izjeme vseh štirinajstih župnij. Za
slednji namen je bilo primorano konvertirati sprva v luteransko in do konca
stoletja v kalvinsko različico nove vere. Vsi tukajšnji lastniki so namreč do
zadnje tretjine stoletja že krenili po opisani "poti" in temu prilagodili tudi
versko oskrbo svojih podložnikov. Tudi niso "pozabili" na materialne prednosti
konvertiranja. Duhovščina se je takrat vzdrževala le še iz desetine oziroma
njenega le tretjinskega deleža, saj so jo posestni lastniki že v visokem srednjem
veku povsod prevzeli v dedni zakup na podlagi pogodb z obema kapitljema,
győrskim in zagrebškim. Le-te so ob prestopih takoj ukinili. Katoliška uprava
je tako do poznega 16. stoletja doživela popoln kolaps in bila hkrati povsem
nemočna. Za dolga desetletja je izginila iz prostora.
Kot prva se je za prestop v protestantizem odločila družina Banič na
podlagi tesnih in dobrih rodbinskih povezav ter ekonomskih zvez. Še pred
sredino stoletja je na gradu Dolnja Lendava deloval luteranski duhovnik. Malo
pozneje je Štefan Banič na tamkajšnjo župnijo prezentiral »versko ustreznega
človeka«. Enako se je zgodilo na vseh drugih župnijah. Z utrditvijo nove vere
v dolnjem Prekmurju je nadaljeval Štefanov sin Nikolaj, ki je povabil k sebi
potujočega tiskarja Rudolfa Hofhalterja. Ta je v letih 1573–1574 natisnil tri
madžarske knjige v prevodu in redakciji oziroma avtorstvu dolnjelendavskega
učitelja Jurija/Györgyja Kultsárja, od katerih sta dve, po trditvah pokojne
Elle Pivar Tomšič, že izpričevali prvine kalvinstva. To je bila prva tiskarna na
ozemlju današnje Slovenije, torej še pred znano Mandelčevo v Ljubljani, in
hkrati najstarejša znana na ozemlju kraljestva izven sodobne Madžarske.
Ob posestnikih so h krepitvi in razširitvi vere pripomogli prvi domači šolani
pridigarji. Do konca stoletja so na vseh verskih sedežih zagotovo nastale tudi
protestantske šole.
Leta 1595 so se dotlej enotni prekdonavski protestanti razcepili v dve
ločeni in samostojni cerkveni občestvi – reformirane (kalvinske) in augsburške
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veroizpovedi. Nauk kalvinske smeri se je zelo hitro širil in pridobival privržence
tudi med magnatsko elito. Zato so morali od leta 1596 luteranski duhovniki
obvezno podpisovati tako imenovano Formulo Concordiae. Med podpisniki
tega obrazca soglasja/zvestobe med letoma 1596–1601 ni zaslediti nobenega
luteranskega pastorja s prekmurskega in medmurskega ozemlja, kar bi naj
dokazovalo, da so bili vsi kalvinske veroizpovedi. V letih 1595–1624 je pri Sv.
Juriju na Goričkem zagotovo deloval kalvinski dekanat. V rokah kalvincev
so se v tem času znašli vsi verski sedeži.80 Nekaj let po razcepu (1598) se je v
dvorec Nádasdyjev na Petanjcih zatekla skupina okrog 40 po deželnem knezu
Ferdinandu iz Gradca izgnanih evangeličanskih pridigarjev ter učiteljev − med
njimi tudi mladi Johannes Kepler – z družinami, ki so tu preživeli več mesecev;
zadnji pa je odšel šele 1603.
V prvi polovici naslednjega stoletja se je dogajala spreobrnitev posestne elite
v katolištvo, vendar znova v dveh različicah: prestopali so najprej iz kalvinstva
vaugsburško veroizpoved, in šele nato, časovno različno, v katolištvo, ali v
katolištvo neposredno iz kalvinstva. To še zdaleč ni pomenilo skorajšnje vrnitve
katoliške duhovščine. Aktivnemu in nato ukinjenemu kalvinskemu dekanatu
je vnovič sledila luteranska uprava. Tako je v gornjem Prekmurju ustaljeno
evangeličanstvo ostalo povsem nedotaknjeno vse do leta 1672. Razlogov za to
je bilo več, med njimi predvsem širjenje nižjeplemiškega sloja, ki ji je dolgo ostal
zvest.
V dolnjem Prekmurju je razvoj potekal bistveno drugače. Že v letu 1608 se je
ugledni Krištof Banič Dolnjelendavski nenadno in hitro spreobrnil v katolištvo.
Na to odločitev je vplivalo dvoje: najprej osmansko zavzetje njemu bližnje
utrdbe Velika Kaniža (Nagykanizsa) 1600, in nekaj zatem tudi smrt njegovega
bližnjega (v Čakovcu) strica in zaščitnika reformacije grofa Jurija Zrinskega
1603. Oboje je zelo ogrozilo fizični obstoj Baničev. Krištof je s konverzijo na
mah postal kraljev ljubljenec; za podložnike je takoj sprožil misijonarsko akcijo
z jezuiti, semkaj poklicanimi iz Gradca, ki je sicer sprva intenzivno stekla le na
ozemlju dolnjelendavske župnije. Z njo se je nekako do zadnjih let Tridesetletne
vojne tukaj znova pričelo vračati katolištvo, čeprav le navidezno – prostor so
ogrožali in si ga formalno podrejali Osmani, podpirajoči protestante nasproti
katolištvu; razen tega katoliške duhovščine dolgo ni bilo na razpolago. Prve
zagrebške vizitacije, čeprav le provizorične, so znane od 1640. V Bogojini
so pastorji nemoteno vztrajali.81 Novi tukajšnji gospodar Franc Nádasdy,
spreobrnjen nekaj let pred pridobitvijo ozemlja (1643), je postal lastnik
tukajšnjih štirih župnij. Njegove prezentacije prvih znanih katoliških župnikov
80

81

Prim. karto: "Reformacija in protireformacija v Prekmurju", v: Slovenski zgodovinski atlas, ur. France M.
Dolinar (Ljubljana, 2011), str. 117.
Prav tam in spremno besedilo.
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v 50. letih nanje so ohranjene v arhivu zagrebškega kapitlja. Tedaj so po teh
župnijah že krožile katoliške verske knjige v kajkavskem jeziku.
Prestopi veleposestnikov gornjega Prekmurja niso mogli občutneje vplivati
na versko opredelitev prebivalstva in nastavitev katoliških klerikov. Predvsem
za to niso aktivno poskrbeli takoj po konverziji, saj so imeli druge, njim
pomembnejše skrbi. Mišljene so opisane negotove razmere vpričo situacije
po nastopu Gabrijela Bethlena ter sklenitvi miru v Mikulovu, in nato še novih
osmanskih vpadov, zelo podobne kot v dolnjem delu. Pastorje in njihove
verske občine pa je nato leta 1647 zaščitil verski zakon, po katerem patronatski
lastniki niso smeli pregnati duhovnikov iz svojih cerkva. Tako se je tamkajšnja
rekatolizacijska dejavnost prvotno omejila na potujoče redovnike. V 50. letih
je bila tik pred Mursko Soboto ustanovljena redovniška postojanka, ki pa je
med napadi Thökölyjevih vojakov izginila. Svojo dejavnost so iz Radgone v
Prekmurje širili tudi kapucini, ki so se v tem mestu naselili leta 1614.
Zmaga nad Osmani pri Modincih 1664 in sledeči mir sta oblasti pripomogla,
da je pričela ustvarjati predpogoje za spremembe na verskem področju. Kralj
je 1671 ukinil verski zaščitni zakon in s tem omogočil pravo rekatolizacijo.
Prvi val protireformacije s se je začel v marcu in maju 1672 z odvzemom več
cerkva. Peter Rima-Seči je izgnal pastorja iz Gornje Lendave konec tega leta in
nekaj zatem nastavil župnika Jurija Polczerja. Nov, ostrejši zakon iz leta 1681 je
evangeličanom določil obvezno izročitev vseh nekdaj katoliških cerkva nazaj
katoličanom. Kljub temu je nekaj cerkva in občin pod patronatsko oblastjo
tukajšnjih številnih nižjih plemičev še naprej ohranilo pastorje. Vse je bilo
še naprej odvisno od volje plemstva. Oblast je ukazovala odvzem cerkva in
pregon pastorjev, medtem ko je za nadaljnje versko življenje odgovarjal sam
patronatski gospod. Ta bi moral – tako kot so v 16. stoletju – poskrbeti za
primernega, sedaj katoliškega župnika. Teh pa je zavoljo razmer povsod zelo
primanjkovalo. K temu bi nastavitev madžarsko ali izključno latinsko govoreče
duhovščine – za razliko od dotedanjega domačega obrednega jezika – delovala
izredno odbijajoče.
Po zaključku prve faze pokatoličevanja je győrski škof ukazal vizitacijo
verskega stanja v Železni ž., ki jo je 1698 opravil opat Štefan Kazó. Iz natančnih
zapisnikov vizitatorja se zrcalijo skoraj kaotične razmere na vseh dotlej že
odvzetih gornjeprekmurskih župnijah. Pravih župnikov praktično ni bilo,
temveč so osnovno versko življenje opravljali licenciati – pismeni in izobraženi
posvetni ljudje, uradniki in drugi, sicer neposvečeni, vsekakor le s pisnim
dovoljenjem škofa. Istočasno je v dolnjem Prekmurju le še izjemoma živel
kak pomembnejši evangeličan. Tu je bil delež nižjega plemstva bistveno nižji
kot v gornjem, vsi so že tudi bili katoliki. Kateri koli plemič si je lahko pridobil
zemljišče le z zakupom ali nakupom od tukajšnjih gospodarjev, ki pa niso želeli
videti človeka drugačne vere. Vizitacije zagrebške škofije so tamkaj ugotavljale
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skorajda že povsem prevladujoče versko stanje v prid katolištva. Iz Ormoža so
semkaj redno prihajali pobirati darove tamkajšnji minoriti observanti, iz Sv.
Helene (Šenkovec nad Čakovcem) pa pavlinci – ti so celo imeli v lasti nekaj
malega zemlje v Orlovščeku (ob Muri pod Dolnjo Bistrico).
Naslednji, zadnji val protireformacije je v gornjem Prekmurju sledil leta
1732, ko so s pravo vojaško akcijo županijskih oblasti odvzeli še preostale štiri
cerkve. Protestanti so ostali brez pastorjev in sleherne verske oskrbe. Zato so bili,
če so želeli še vztrajati v veri, ki pa so jo imeli globoko vsajeno, odslej prisiljeni
hoditi vsaj dvakrat letno k bogoslužju v najbližje določene ali artikularne kraje
v notranjosti. Prekmurcem najbližja sta bila Nemes Csó in Surd. V Nemes Csóju
je že v letu 1736 pričel delovanje kot pastor in učitelj prekmurski evangeličan
Mihael Sever iz Vaneče. Leto zatem se je v Strukovcih rodil njegov mlajši in
znamenitejši verski sodelavec Štefan Küzmič, medtem ko je za tukajšnje
slovenske katoličane enako pomemben klerik Mikloš Küzmič (roj. 1723, Dolnji
Slaveči) prav takrat zaključeval nižjestopenjsko šolanje.
Katoliška cerkvena uprava je ob vnovičnem nastopu in postopno
napredujoči normalizaciji religioznih razmer povsod obnovila stanje izpred
reformacijske dobe.

Andrej Hozjan
EARLY MODERN PREKMURJE
In Honour of the Centenary of the Reunification of Prekmurje
Slovenians with their Homeland (2019)

SUMMARY
This paper presents the basic historical outline of the almost three hundred years
of development of the area between the Raba and Mura rivers in the territory
of the Republic of Slovenia known today as Prekmurje. The covered period
begins with the reign of King Matthias Corvinus (from 1458, but crowned with
the Crown of Saint Stephen in 1464) and ends with the coronation of Queen
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Maria Theresa in 1741. To write about this area from the year 1000 until the
first half of the twentieth century is to write about the history of the Hungarian
kingdom or the Kingdom of Hungary, regardless of the historic period. The
author argues that the early modern era was also in Prekmurje a time of fateful
turning points. While the history of this region has been oft-discussed, there are
only a few reviewed articles on individual social processes, but practically no
comprehensive overviews of specific historic periods.
In the introduction, the author discusses the twentieth-century Hungarian
historiography and provides a brief outline of archival sources and literature. He
emphasizes that one cannot write about the history of Prekmurje by studying
publications in just one or two languages, but has to consider publications in
at least four languages: Hungarian, German, Croatian and Slovene, which the
author does. The introduction is followed by three more extensive chapters,
which present an overview of the administrative organization of Prekmurje,
the essential developments of the era, including the Ottoman threat, as well as
proprietary, social, demographic, ethnic, linguistic and religious changes.
I. Public administration and officials. The chapter starts with the presentation
of the organization of county authorities since the Late Middle Ages. The upper
part of the territory – between the Raba river and the border between two
counties – was part of the administrative framework of the Vas County (Hun.
Vas megye; Lat. Comitatus Castriferrei) and the lower part – from the county
border to the modern border between Slovenia, Hungary and Croatia – was part
of the Zala County (Hun. Zala megye; Lat. Comitatus Zaladiensis). According
to this division, the territory can be divided into two parts, Upper and Lower
Prekmurje. Until the mid-eighteenth century, both counties retained their late
medieval territorial administrative framework and were further divided into a
small number of rather large districts (Hun. járás; Lat. processus). The highest
official in the county was the count (Hun. ispán; Lat. comes) – and later, since
the battle of Mohács in 1526, the hereditary supreme count (Hun. főispán; Lat.
hereditarius comes comitatuus) – who represented the county before the king
at court, while the vicecount (Hun. alispán; Lat. vicecomes comitatuus) acted
in the county.
The county assembly (Hun. megyei közgyűlés; Lat. generalis congregatio),
which formed in the High Middle Ages and consisted of the representatives of
county nobility, prelates and representatives of certain urban settlements, met
at least once a year. The highest judicial office was held by the supreme county
judge (Hun. szólgabíró; Lat. iudex nobilium) and several county vicejudges; by
the end of the seventeenth century, there were more supreme county judges
(Hun. főszólgabíró), one for each district.
While there were many county officials present in Prekmurje, apart from
the customs officials there were almost no other Crown officials. Several people
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born and living in Prekmurje held the highest county offices, either temporarily
or for life; some also acquired positions in the military, at court or in the Church.
II. Markers of the Age. In the chapter The Fundamental Description of the Era
and the People and Events Essential to the History of Prekmurje, which is divided
into five periods, the author presents the historical development of Hungary
from King Matthias (1458/1464) to Queen Maria Theresa (1741), including
the most important events in Prekmurje. The results of the latest research
shed new light on the direct Ottoman threat to Prekmurje (the first known
Ottoman incursion dates to 1479) from the late 1570s until 1690; for example,
it provides a significantly higher number of people taken by the Ottomans form
individual settlements, than the one previously published by Ivan Zelko. Land
ownership and the destinies of magnate families are presented according to
their ownership of land estates in both parts of Prekmurje. Until the end of their
line in 1540, the land in Upper Prekmurje was owned by the most powerful
local family, the Széchy/Szécsi of Upper Lendava (Hung. Felsőlendva; Ger.
Oberlimbach); a smaller part of the region was throughout the period owned
by the Cistercian abbey in Szentgotthárd. Hereditary processes and, since the
seventeenth century, land purchases presented new landowners: in addition to
the relatives of the Széchy family (the Rima-Széchy), also members of the best
known Hungarian aristocratic families of the time, i.e. the Batthyány, Nádasdy
and Szapáry. Until the end of their line in 1645, most land in Lower Prekmurje
was owned by the Bánffy family of Lower Lendava (Hung. Alsólendva; Ger.
Unterlimbach). By hereditary processes and purchases the area was later
acquired by Ferencz Nádasdy and after his death in 1671 by the famous families
of the Esterházy, Széchenyi and Csáky.
III. Population, language, religion. The first part of the third chapter presents
the population, the ethnic and linguistic image of Prekmurje, the economic
and social conditions of the lower orders, traffic, urbanization and the area's
proximity to the border. Special attention is given to social stratification. So far,
there have been only a few Slovene studies on the lower nobility from Prekmurje,
which was present there since the sixteenth century and was growing in
numbers with each generation. The population of market towns grew as well;
all Prekmurje market towns were part of the seigniorial system and not owned
by the Crown. The most numerous social class, the serfs, was divided into two
categories: hereditary serfs, who were bound to the land (estate) of their birth,
and leasehold serfs, who could relocate to serve a different lord. The description
of the linguistic and ethnic situation focuses on the use of Prekmurje Slovene
as an administrative language besides the common Latin and Hungarian. The
author draws particular attention to the hitherto unknown Beltinci Text from
1722, a long secular text in the local Slovene language, which was written when
the lord of Beltinci wished to inform his serfs about the exact extent of their
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obligations. The subchapter on traffic and communications describes the more
important roads and trade routes of Prekmurje, while the subchapter on urban
settlements provides a picture of urban life.
The author concludes the paper with a chapter on religion and religious
change. Religious change was a significant factor in the development of early
modern Hungarian society and affected all social classes by making people
choose confessional sides. This was particularly important for the members of
the social elite, who were under the greatest scrutiny by the king. Protestant
religion, as a novelty in the spiritual consciousness of the inhabitants of
Prekmurje, became very well established in Upper Prekmurje. Their devotion
was so strong that in the eighteenth century believers were willing to relocate
to the inner parts of Hungary, where freedom of religion was guaranteed. Yet,
even those who remained despite prohibitions and military violence persisted
until the Patent of Toleration, with the help of the local Protestant clergy.
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Po vstopu Slovencev v jugoslovansko državno tvorbo, od katerega mineva že
stoletje, je prišlo tudi do preoblikovanja slovenske politične scene. Ključne
politične orientacije takratnega časa so sicer ostale katoliškonarodna, liberalna in socialdemokratska, a že kmalu se je na podeželju pojavila nova politična
sila, ki se je poskušala vzpostaviti kot alternativa takrat dominantnim katoliškim narodnjakom Antona Korošca. Delovanje Samostojne kmetijske stranke
(SKS) v času obstoja Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev je doseglo vrhunec
že kmalu po ustanovitvi, na volitvah v Ustavotvorno skupščino, ko je osvojila
tudi največ mandatov v svoji zgodovini.1 Znano je, da je njen ključni protagonist postal in ostal Ivan Pucelj (1877–1945), večkratni poslanec in minister.2
Celovite monografije o SKS še nimamo, čeprav se vsaj za začetna leta njenega
delovanja lahko opremo na strnjen in zanimiv pregled izpod peresa Albina Prepeluha.3 Šele v zadnjem času pa med zgodovinarji je zaznati povečan interes za
delovanje Puclja in njegovih strankarskih sopotnikov.4 V članku bo predstavljena ustanovna doba delovanja SKS in njena politika do konca zasedanja konstituante Kraljevine SHS.5

1

2

3

4

5

Prispevek je rezultat raziskovalnega programa Preteklost severovzhodne Slovenije med slovenskimi
zgodovinskimi deželami in v interakciji z evropskim sosedstvom, št. P6-0138 (A), ki ga financira Javna
agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.
Uvodoma velja zapisati nekaj temeljnih podatkov iz biografije Ivana Puclja. Rojen je bil 1. junija 1877
v Velikih Laščah v hiši Na griču nad Ščito v družini posestnika in mesarja Janeza in Frančiške, rojene
Tomšič. Ljudsko šolo je obiskoval v Velikih Laščah in Starem Logu pri Kočevju, med leti 1889 in 1901
pa je bil vpisan na ljubljansko višjo gimnazijo. Tam je uspešno končal dva razreda, ko se je moral
zaradi očetove smrti vrniti domov. Prevzel je družinsko obrt in se izučil za mesarja. Nadalje se je izobraževal sam, pritegnilo pa ga je tudi literarno ustvarjanje. Leta 1900 se je Pucelj napotil v Združene
države Amerike, kjer je deloval zlasti kot časnikar pri Ameriški domovini (Cleveland) in Amerikanskem
Slovencu (Jolliet). Med tamkajšnjimi slovenskimi rojaki si je z novinarskim delom pridobil velik vpliv.
V ZDA se je odpravil skupaj s svojo izvoljenko Emo, hčerjo uglednega sodnika Danijela Šuflaja, ki pa je
njuni zvezi nasprotoval. Kljub temu se je Pucelj v Clevelandu z njo poročil. Jeseni 1902 se je z družino
vrnil v Velike Lašče. Po vrnitvi iz ZDA se je Pucelj začel ukvarjati s politiko, sprva v liberalni stranki,
nato pa v Samostojni kmetijski stranki (SKS). Z ZDA, kjer je živel na prelomu stoletja, je simbolično
povezana tudi Pucljeva smrt. Umrl je namreč 25. maja 1945 v ameriški bolnišnici, tik po koncu druge
svetovne vojne, ki jo je pričakal v zloglasnem taborišču Dachau. Prim. Arhiv Slovenskega biografskega
leksikona, Osebna mapa Ivana Puclja (dalje: ASBL, OM Ivan Pucelj); Silvo Kranjec in France Koblar,
"Ivan Pucelj", v: Slovenski biografski leksikon, II. knjiga, ur. Franc Ksaver Lukman (Ljubljana, 1976),
str. 590–591; Jurij Perovšek, "Ivan Pucelj", v: Enciklopedija Slovenije, 10. zv. (Ljubljana, 1996), str. 12;
Branko Marušič, "Ivan Pucelj", v: Sto slovenskih politikov (Ljubljana, 2002), str. 156.
Albin Prepeluh, Kmetski pokret med Slovenci po prvi svetovni vojni (Ljubljana, 1928) (dalje: Prepeluh,
Kmetski pokret).
Prim. Mateja Ratej, "Pogledi na revščino: iz korespondence Ivana Puclja, ministra za socialno politiko
in narodno zdravje Kraljevine Jugoslavije", Prispevki za novejšo zgodovino 53, št. 2 (2013), str. 64–78;
Tomaž Ivešić, "Skriti dokumenti Ivana Puclja", Dileme. Razprave o vprašanjih sodobne slovenske
zgodovine 1, št. 1–2 (2017), str. 213–246; Odvetnik in oblast. Dr. Igor Rosina (1900–1969), ur. Jure
Gašparič in Katja Škrubej (Ljubljana, 2017).
Tudi večina ohranjenih arhivskih virov o SKS je vezanih na Pucljevo delovanje. Nahajajo se zlasti v
arhivskih fondih Ivana Puclja v Arhivu Republike Slovenije (ARS) in Pokrajinskem arhivu Maribor
(PAM), kjer je shranjena večina korespondence. Slednjo je politikov vnuk Gregor Pucelj izročil raziskovalki Mateji Ratej, ta pa ga je predala v PAM. Manjši del zapuščine je Pucelj izročil soavtorici tega
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Podeželska alternativa Koroščevi stranki
Kraljevina SHS je svojo prvo vlado dobila 20. decembra leta 1918, načeloval
pa ji je eden najvplivnejših srbskih radikalcev Stojan Protić. Sestavljena je bila
iz zastopnikov vseh pomembnejših strank v novi državi. Prvak Vseslovenske
ljudske stranke (VLS) Anton Korošec, ki se je vrnil v domovino šele po sprejemu
Prvodecembrskega akta združitve avstro-ogrskih južnih Slovanov s Kraljevino
Srbijo, je postal njen podpredsednik in hkrati minister brez listnice. Med skupno dvajsetimi ministri se je znašel še en Slovenec, liberalec Albert Kramer, ki je
postal odgovoren za konstituanto.
Koroščeva Vseslovenska ljudska stranka je sicer tudi po letu 1918 ostala
najmočnejša slovenska stranka. Na slovenski politični sceni je takrat dominirala že dobro desetletje, kar je bila prvenstveno zasluga Koroščevega predhodnika Ivana Šusteršiča, "nekronanega vojvode kranjskega", prvaka Slovenske
ljudske stranke (SLS) in vodilnega predvojnega slovenskega parlamentarca, ki
je pod eno zastavo uspel povezati vse katoliškonarodne politične organizacije
na Slovenskem. Toda kmalu po prevratu je njena moč začela upadati. Vzroke
gre iskati predvsem v težkem gospodarskem stanju po vojni, številnih porazih
na zunanjepolitičnem področju, pa tudi v Beogradu se stranka sprva ni najbolje
znašla. V novi politični situaciji so bili spretnejši slovenski liberalci, združeni v
Jugoslovanski demokratski stranki (JDS). V Beogradu so zaradi svojih jugoslovanskih in monarhističnih stališč uživali ugled, ki so ga poskušali izkoristiti za
utrditev političnega vpliva, s čimer bi se dvignili s političnega roba, kamor so jih
potisnili katoliški narodnjaki na predvečer prve svetovne vojne. Da bi se okrepili, so se povezali z drugimi liberalnimi političnimi skupinami v vsedržavno
Demokratsko stranko. V Jugoslovanski socialdemokratski stranki (JSDS) sta se
spomladi leta 1919 oblikovala dva tokova, ki sta imela podporo v jugoslovanskem delavskem in socialdemokratskem gibanju. Kot je znano, je do razhajanj
prišlo predvsem zaradi "ministerializma", torej sodelovanja predstavnikov socialističnih strank z meščanskimi v organih oblasti.6
Poleg treh tradicionalnih političnih taborov, ki so se v slovenskem političnem prostoru uveljavili že v devetdesetih letih 19. stoletja, so se po prevratu
začele razvijati tudi nove stranke. To je veljalo tudi za podeželje, ki je bilo spričo
številčnosti kmečkega prebivalstva pomemben volilni bazen: leta 1910 ga je

6

članka, ki ga je obiskala v okviru iskanja virov za diplomsko nalogo, za kar se mu zahvaljuje. Prim. Nina
Steinbacher, Liberalizem na slovenskem podeželju – politični profil Ivana Puclja, diplomska naloga,
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta (Maribor, 2012).
Metod Mikuž, Oris zgodovine Slovencev v stari Jugoslaviji 1917–1941 (Ljubljana, 1965), str. 129–131
(dalje: Mikuž, Oris); Peter Vodopivec, Od Pohlinove slovnice do samostojne države. Slovenska zgodovina od konca 18. do konca 20. stoletja (Ljubljana, 2006), str. 167–169 (dalje: Vodopivec, Od Pohlinove
slovnice).
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bilo dve tretjini, dvajset let kasneje pa še vedno visokih 60 %. V tem bazenu
je sicer tradicionalno lovila VLS, a kljub odličnim volilnim rezultatom že pred
prvo svetovno vojno ni bila edina. Po ugotovitvah Vasilija Melika se tudi njej
nasprotni kandidati na podeželju raje niso razglašali za liberalne, ampak le za
zastopnike kmečkih interesov. Samostojni kmečki kandidati so že takrat načrtovali ustanovitev posebne stranke. Leta 1907 je na Goriškem nastala – sicer
zgolj kratkotrajna – agrarna stranka, podobne formacije pa so nastajale tudi na
Kranjskem.7
S prevratom so nastale razmere, v katerih je tudi na podeželju prišlo do preloma tradicionalnih delitev. Bogatejši liberalni sloj na slovenskem podeželju je
poskušal povečati svoj politični vpliv, saj naj bi bili obe tradicionalni slovenski
meščanski stranki nezmožni zastopati interese kmečkega in nasploh podeželskega ljudstva.8 V hitrem širjenju Hrvaške republikanske kmečke stranke (HRSS)
Stjepana Radića na Hrvaškem so nekateri kmečki veljaki videli priložnost, da
tudi oni zberejo nezadovoljne množice, ki jih je pestil vedno slabši gospodarski
in politični položaj. Tega se je zavedal tudi Radić, ki je rad posegal na slovensko
podeželje, še zlasti v mariborskem volilnem okrožju9, kjer je povzročal preglavice predvsem Koroščevi stranki.10 Toda Radić, ki je nekaj časa poskušal kovati
zavezništvo tudi z republikanskim gibanjem Antona Novačana,11 ni bil edini, ki
se je želel vzpostaviti kot alternativa Koroščevi stranki na slovenskem podeželju.
Poleti 1919 se je na politični sceni pojavila nova slovenska strankarska formacija, ki je nastopila z udarnimi gesli v stilu "V boj za staro pravdo!", "Na svoji
zemlji in v svoji državi kmet hoče biti sam svoj gospodar!", "Kmet, pomagaj si
sam, in svoje stališče v državi uravnavaj si sam!" Pobudniki nove stranke so tako
želeli sporočiti, da "nikdar več nočejo političnega vodstva puščati v roke drugim stanovom, ki so doslej kmeta zasužnjevali in ga izrabljali ter so ga vpoštevali samo kot najmočnejšega volivca, kadar so pri volitvah potrebovali njegov
glas".12
7

8
9

10

11

12

Vasilij Melik, "Slovenski liberalni tabor in njegovo razpadanje", Prispevki za zgodovino delavskega
gibanja 22, št. 1–2 (1982), str. 19–24, tu 21–22 (dalje: Melik, "Slovenski liberalni tabor").
Prepeluh, Kmetski pokret, str. 7.
Andrej Rahten, "Radić na štajerski fronti Hrvaško-slovenska politična razmerja v mariborskem volilnem okrožju v Kraljevini SHS", Studia Historica Slovenica 18, št. 1 (2018), str. 171–190.
Prim. Mateja Ratej, "Slovenska ljudska stranka na Štajerskem med leti 1923 in 1929", Studia Historica
Slovenica 5, št. 1–2–3 (2005), str. 493–512; Janko Prunk, "Radić in Slovenci 1919–1928", Zgodovinski
časopis 39, št. 1 (1985), str. 25–34; Aleksandra Berberih-Slana, "Stjepan Radić in republikansko gibanje v Sloveniji. Od nastanka Kraljevine SHS do volitev v narodno skupščino leta 1923", Prispevki za
novejšo zgodovino 45, št. 1 (2005), str. 37–60.
Več o tem Igor Grdina, "Kratka zgodovina Slovenske zemljoradniške in Slovenske republikanske
stranke Antona Novačana", Zgodovinski časopis 43, št. 1 (1989), str. 77–95.
"Kmetom!", Kmetijski list, 17. 7. 1919, št. 1, str. 1; "Dopisi – Brežice", Kmetijski list, 31. 7. 1919, št. 3, str. 3;
Prepeluh, Kmetski pokret, str. 9.
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Ustanovni kongres Samostojne kmetijske stranke je potekal 1. junija 1919
v Ljubljani. Pobuda za novo stranko je bila posledica velikega agitacijskega boja
med SLS in JDS za prevlado na podeželju pomladi 1919. Z izjemo maloštevilnih poljedelskih strokovnjakov v SKS druge inteligence sprva ni bilo. SKS je bila
v skladu z nazivom v resnici organizirana kot stanovska stranka, toda njena
"samostojnost" je bila vsaj v začetku precej vprašljiva. Poznavalci slovenske
politike v ustanovni dobi jugoslovanske države so si edini v ugotovitvi, kakšen
je bil osnovni namen nove kmečke stranke. In sicer naj bi JDS s pomočjo SKS
končno prodrla v zaledje katoliškega gibanja. Po mnenju Janka Prunka je bil cilj
nove stranke, da kot "liberalna ekspozitura na podeželju, SLS izmakne del njenih kmečkih volivcev".13 Podobno lahko beremo v standardnem delu Momčila
Zečevića, da je SKS nastala pod pokroviteljstvom JDS, zanesljivo pa naj bi tudi
držalo, "da je politika te stranke že od začetka zavila v povsem nepričakovano
smer".14
SKS je bila pri Deželni vladi za Slovenijo uradno registrirana 26. junija 1919.
Organizacijski statut SKS je določal, da pomembne strankine politične funkcije opravljajo izključno kmetje v ožjem stanovskem smislu, dobrodošli pa so
bili tudi kmetijski strokovnjaki. V tem smislu je bil oblikovan šestdesetčlanski
izvršilni odbor stranke.15 Prvo načelstvo SKS so sestavljali načelnik Jakob Kušar,
posestnik iz Notranjih goric, podnačelniki Jožef Černe, kmet iz Zgornje Šiške,
Ivan Pipan, kmet iz Vižmarij, ter Franc Kraljič, kmet z Iga. Tajnik stranke in urednik glavnega glasila SKS Kmetijski list je postal Alojzij Jamnik, kmetijski strokovnjak v Ljubljani.16
Kmalu se je kot ključna osebnost stranke, ki je bila ustanovljena prav na
njegov 42. rojstni dan, uveljavil Ivan Pucelj. Pred vojno se je sicer najprej pridružil Narodno napredni stranki, ki je imela svojo glavno oporo v urbanih središčih. Pucelj pa je svojo dejavnost usmerjal zlasti na podeželje, pri čemer je zlasti
opozarjal na ovire, ki škodujejo slovenskemu kmetu. Leta 1913 je kot neodvisni
kmečki kandidat nastopil na deželnozborskih volitvah v kmečko kurijo v 10.
volilnem okraju za Velike Lašče, Ribnico in Žužemberk. Mandata ni dobil. Med
prvo svetovno vojno je bil vpoklican na fronto, po njej pa je nadaljeval z delom
v liberalni stranki, ki se je ob prevratu preimenovala v JDS. Kot njen predstavnik
je bil navzoč na številnih shodih, na katerih so prišle do izraza njegove govorniške spretnosti, ki so ga nato krasile skozi celotno jugoslovansko dobo. Liberalni
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Janko Prunk, "Politične koncepcije slovenskega meščanstva v stari Jugoslaviji", Prispevki za zgodovino
delavskega gibanja 22, št. 1–2 (1982), str. 117–134, tu 119.
Momčilo Zečević, Na zgodovinski prelomnici – Slovenci v politiki jugoslovanske države 1918–1929
(Maribor, 1986), str. 93 (dalje: Zečević, Na zgodovinski prelomnici).
Prepeluh, Kmetski pokret, str. 7–9.
"Načelstvo S.K.S.", Kmetijski list, 24. 7. 1919, št. 2, str. 3.
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Karikatura
dolgoletnega prvaka SKS
in večkratnega ministra Ivana Puclja
(Ostalina
Ivana
Puclja)

dnevnik Jutro ga je tako ob šestdesetletnici označil za "popularnega, zmagovitega govornika".17 Leta 1919 je izstopil iz JDS, nov politični izziv pa našel v SKS.
Sprva je kazalo, da je dobila Koroščeva VLS na podeželju nevarno konkurenco. To je razvidno tudi iz spominskih zapisov krščanskosocialnega ideologa
Andreja Gosarja, kjer je opisal takratno zaskrbljenost strankarskih kolegov. VLS
je sicer res črpala svojo moč prvenstveno na podeželju, a že pred vojno se je zlasti po zaslugi Janeza Evangelista Kreka močno okrepila tudi med delavstvom,
prodirala pa je tudi v urbana okolja. Toda v vodstvu VLS so na izziv SKS reagirali različno. Večina je menila, da se je treba vrniti h koreninam in povečati
vpliv kmečke organizacije v stranki. Seveda so se drugi stanovi v stranki, zlasti

17

ASBL, OM Ivan Pucelj.
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delavstvo, začeli čutiti zapostavljene. Gosar je bil sprva pooblaščen, da stranko
reorganizira v smeri enakopravnega razvoja različnih stanov, a je bil že kmalu
ustavljen, češ da s tem ruši stranko.18
Ne samo v VLS, tudi med privrženci SKS je prihajalo do razhajanj glede
organizacije stranke. Ker so člani SKS prihajali iz različnih okolij, so pomen
in cilje stranke različno interpretirali. Za pravilno razumevanje ideologije in
organizacije stranke si je v začetni dobi prizadeval zlasti kmetijski strokovnjak
Gustav Pirc. Zaradi vse več krajevnih organizacij SKS so 1. februarja 1920 poleg
ljubljanskega centralnega tajništva ustanovili še tajništvo v Celju in kasneje še v
Mariboru.19 Nedvomno je bila SKS takrat v vzponu, njena volilna baza pa se je
hitro širila.20
SKS je sicer naznanjala, da čistijo "deželo brezobzirno klerikalnega in
liberalnega zla".21 S poudarjanjem solidarnosti med kmeti in obrtniki je lovila
potencialne volivce v tradicionalni bazi obeh klasičnih meščanskih strank. To
je bilo razvidno tudi 20. maja 1920 ob spojitvi SKS s Samostojno gospodarsko
obrtniško stranko:
Naš program že itak poudarja najtesnejše prijateljsko razmerje z obrtniškim
stanom. Prav tako določbo vsebuje z ozirom na kmetski stan tudi program
obrtniške stranke. /.../ S to spojitvijo se je zgodilo, kar je čisto naravno. Dva
najsorodnejša in najboljša delovna stanova v deželi sta se tudi politično združila
v enotno politično stranko, v kateri bosta skupno nastopala za uresničenje svojih stanovskih zahtev. Slovenskim obrtnikom čestitamo, ker so se pridružili naši
stranki in tako okrepili svojo in našo politično moč, ki odslej predstavlja skupno
moč. Saj pa tudi med kmetom in obrtnikom itak ni razlike. Vsak obrtnik na deželi
je tudi kmet in skoraj vsak kmet vsaj deloma obrtnik.22
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Andrej Gosar, "Glas vpijočega v puščavi. Dvajset let ideoloških trenj in težav v slovenskem krščanskem
socialnem gibanju", Revija 2000, št. 37–39 (1987), str. 85–133.
Prepeluh, Kmetski pokret, str. 11–12.
Odličen poznavalec takratnega strankarskega življenja Fran Erjavec, ki sicer ni skrival naklonjenosti
do SLS, je takole povzel vzroke za uspeh SKS: "Za delom izobraženstva, meščanstva in malomeščanstva, ki ga je zajela Jugoslavija, je mladoliberalna politika kmalu pridobila tudi ono plast močnejših
kmetov in podeželskih obrtnikov, trgovcev in gostilničarjev, ki so v preteklosti prav tako stalno volili
liberalno. Ti so začeli pred vojno nastopati pri raznih volitvah s "samostojnimi" kandidaturami izven
izrazito meščanske liberalne stranke. /…/ Pojavila se je cela vrsta drugih bolj ali manj veljavnih kmečkih prvakov s podeželja (Drofenik, Pipan, Pucelj in drugi), katerim se je pridružilo tudi nekaj izobražencev – strokovnjakov s kmetijskega področja /…/ Pred očmi so jim seveda lebdeli silni uspehi
Radićevega kmečkega gibanja na Hrvatskem, vendar niso sledili njegovi destruktivni demagogiji, pač
so pa začeli /…/ iskati zvez s podobnim zemljoradničkim gibanjem v Srbiji." (Zečević, Na zgodovinski
prelomnici, str. 94).
"Zahteve našega kmetijstva", Kmetijski list, 11. 3. 1920, št. 11, str. 2.
"Združitev obrtnikov s kmeti", Kmetijski list, 27. 5. 1920, št. 22, str. 1.
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Čeprav je SKS nastala s finančno in politično podporo JDS, pa se marsikaj
le ni izšlo po liberalnih načrtih. SKS se je namreč postopno želela otresti liberalnega tutorstva, zato ji je liberalni prvak Gregor Žerjav kasneje očital "kmečki
egoizem", češ da naj bi "zahrbtno razbijala demokratske vrste".23 Toda do razhoda s pokrovitelji ni prišlo čez noč in cilj SKS je ostal jasen: oblikovati resno
podeželsko alternativo katoliškim narodnjakom. Slednji so bili prav v prvih
dveh letih delovanja SKS precej ranljivi. Korošec se je moral ukvarjati z močnim
republikanskim krilom v lastni stranki, izgube na diplomatskem področju, ki
so odrezale od matice koroške in primorske Slovence, pa so stranko prisilile,
da se je odpovedala besedici "vse" v svojem nazivu. SKS pa se je zelo trudila, da s
svojim programom, ki je bil usmerjen izključno v kmečko populacijo, razrahlja
izvorno volilno bazo SLS.

Programske prioritete SKS v ustanovni dobi
Po ustanovitvi je SKS prek glavnega glasila Kmetijski list postopoma seznanjala
javnost s svojimi programskimi načeli.24 Kmete je SKS pozivala, naj si pomagajo
sami, med drugim tudi z vzklikom: "Zato le k višku srca in otresite se vseh pijavk,
naj bodo kateregakoli stanu!"25 Že v prvi številki glasila je SKS poudarila, da je
"popolnoma samostojna kmetijska organizacija" in da so vsi očitki, da je "stranka liberalna, klerikalna ali celo Šušteršičeva" popolnoma neutemeljeni.26 Svoje
načrte so privrženci SKS želeli uresničiti s sodobnim programom, ki je predstavljal zlasti gospodarske interese poljedelcev.27 V strankinem programu so se
privrženci SKS omejili zgolj na konkretne vsakodnevne kmečke zahteve, ki so
jih sproti dopolnjevali na strankinih shodih in taborih. Nekaj točk so prevzeli
tudi od VLS, globljih izhodišč svojega programa pa niso izoblikovali.
Uresničevanje političnih interesov je SKS gradila na kritiki vseh tradicionalnih taborov, katoliškega, delavskega in liberalnega.28 Kot negativen poduk
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Zečević, Na zgodovinski prelomnici, str. 93. Več o Žerjavu in politiki slovenskih liberalcev Jurij
Perovšek, "Idejni in politični oris Gregorja Žerjava", Studia Historica Slovenica 11, št. 2–3 (2011), str.
313–345 (dalje: Perovšek, Žerjav).
Kmetijski list (kasneje Kmetski list) je izhajal tedensko, vsak četrtek. Nabor tem v glasilu je bil bolj ali
manj stalen. V ustanovni dobi SKS so se uvodoma vrstila udarna vabila kmetom, da se priključijo k
stranki. Prim. "Splošna mobilizacija. Nobenih oprostitev! Kmetje, vsi v boj za dom!", Kmetijski list, 31.
7. 1919, št. 3, str. 1; "Pomen kmečke politične organizacije", Kmetijski list, 4. 9. 1919, št. 8, str. 1; "Vsem
našim odborom in organizacijam", Kmetijski list, 29. 4. 1920, št. 18, str. 1.
"Kmetijski stan in njega pijavke", Kmetijski list, 25. 9. 1919, št. 11, str.2.
"Uradna izjava Samostojne kmetijske stranke", Kmetijski list, 17. 7. 1919, št. 1, str. 1.
Prim. Jurij Perovšek, Programi političnih strank, organizacij in združenj na Slovenskem v času
Kraljevine SHS (1918–1929), Viri 13 (1998), str. 30–31.
"Uradna izjava Samostojne kmetijske stranke", Kmetijski list, 7. 8. 1919, št. 4, str. 1.
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je SKS bralcem Kmetijskega lista predstavila socialne demokrate, ki jim je sicer
tudi priznavala določene zasluge:
Pred 25 do 30 leti so pričeli s svojo organizacijo. V začetku jim ni šlo baš posebno gladko. Bili pa so vztrajni, imeli so pogum, delali so leto za letom naprej,
navduševali so se in šlo je in šlo je /.../ Kaj vidimo danes! Imeli so svojega ministra
v Belgradu, imeli so svoja poverjenika v pokrajinski vladi za Slovenijo, za svojo
gospodarsko organizacijo so prejemali mesečne denarne podpore v neznansko
visokih vsotah. Pa to jim je bilo še vse premalo. Odpoklicali so ministra, odpoklicali svoja poverjenika iz pokrajinske ljubljanske vlade. Hočejo več. Premalo jim
je bilo! Domišljujejo si celo, da se bo država tresla pred njimi. Kaj pa je s kmeti ?
Nikdo jih ne pogleda.29

V SKS so odločno zavračali politiko kolektivizacije. Delavce so obtoževali
nepravičnih nazorov v kontekstu komunističnih naukov. Želeli so vladavino
kmeta, kjer bo imel kmet svojo lastno moč in se mu ne bo potrebno zanašati na
interese in pomoč elite.30
Načelstvo SKS je v eni od uvodnih številk Kmetijskega lista podalo uradno
izjavo na očitke in podtikanja glasil VLS Domoljub in Slovenec, češ da je stranka
"liberalna". Celo nasprotno: "Stranka je od vseh obstoječih slovenskih političnih
strank popolnoma neodvisna in samostojno nastopa izključno le za kmečke
koristi brez kakršnekoli pomoči dosedanjih 'kmečkih prijateljev' iz drugih strank.
'Liberalna' stranka vendar zbira kmete v svojem 'Kmečkem svetu' , tako kot
'klerikalna' v svoji 'Kmečki zvezi'."31 Kmetijski list je v bran pred očitki nadaljeval:
"Da bi mi 'plavali v liberalnih vodah', je ravno tako izključeno, kakor gotovo je, da
nikdar ne bomo plavali zvezani v 'Zvezinih' vodicah."32 Poleg liberalnega ozadja,
ki ga je tudi JDS v javnosti očitno želela prikriti, so SKS obtoževali za nastali razkol
med kmeti, ki so bili prej monopolno vključeni v SLS, večji in bogati posestniki
pa v JDS. SKS je izražala ambicijo, da bi združevala srednje in male kmete ter
viničarje, med katerimi si je nove člane pridobivala tudi z namero odprave "razlik
med liberalci, klerikalci, šusteršičijanci in štajercijanci"33.
Elita SKS naj bi bili v prvi vrsti vendarle premožnejši kmečki veljaki, ki so
jih v stranki zato nagovarjali k odkriti podpori in jim obljubljali več ugodnosti.
Tistim, ki so vztrajali pri SLS in njeni stanovski organizaciji Kmečki zvezi, pa so
odkrito grozili:
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"Kmetje, organizirajte se!", Kmetijski list, 21. 8. 1919, št. 6, str. 2.
"Volilna borba", Kmetijski list, 30. 9. 1920, št. 40, str. 1.
"Uradna izjava Samostojne kmetijske stranke", Kmetijski list, 7. 8. 1919, št. 4, str. 1.
"Domoljubu", Kmetijski list, 7. 8. 1919, št. 4, str. 2.
"Naši shodi ob Sotli", Kmetijski list, 28. 8. 1919, št. 7, str. 2.
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Veleposestva so pri nas po večini last Nemcev, oziroma nemčurjev, kateri so ob
času Habsburžanov nad ljudstvom vladali. Po razsulu Avstrije je prenehala ta nadvlada veleposestnikov nad revnim kmetskim ljudstvom. Vse gorje in vse trpljenje
ljudstva je izzvenelo med vojno v zahtevi po odpravi veleposestev, oziroma po
ureditvi agrarne reforme /.../ kar je tudi vzrok, zakaj iščejo naši veleposestniki
zavetje pri stranki, ki jim je načeloma najbližja. Vse stranke agitirajo s tem, da se
veleposestva razdele med revne kmete, samo SLS o tej stvari molči, oziroma ona
se boji agrarne reforme. Saj vemo, da se je ta stranka v Beogradu zavzela za to, da bi
se turškim begom v Bosni zemlja vrnila in da bi jim revni kmetje morali plačevati
visoko najemnino. Pri nas se SLS boji agrarne reforme zategadelj, ker bi bili po njej
prizadeti razni samostani ter razna cerkvena posestva. /.../ Kot to naši veleposestniki dobro vedo, zato se oklepajo SLS, misleč si, da če zmaga SLS, se gotovo ne
bi izvedla agrarna reforma. Čudno se nam zdi, da se zavzema 'Kmečka zveza' za
razdelitev veleposesti. /.../ Naši veleposestniki naj vedo, da se, jim bo bolje godilo,
ako se bodo malo demokratizirali in imeli nekoliko več čuta pravičnosti do kmetskega ljudstva. Vedite, da je odvisen vaš uspeh od naše dobre volje. Ako bi enkrat
začeli mi vas tako prezirati, kakor ste vi nas prezirali, ne bi vam vsa veleposestva
prav nič koristila. Ako bi mi vaših njiv ne obdelavali in najemnine ne plačevali, bi
morali vi lakote umreti.34

Ena ključnih dilem v soočanju s katoliškimi narodnjaki je bila (zlo)raba
vere v politične namene. Ob zavedanju o občutljivosti teme so v SKS poudarjali načelo spoštovanja vere, vendar le, če se je ne zlorablja v politične namene. To pojasnjuje izjava urednika Kmetijskega lista, ki pravi, da "če pišemo proti
duhovnu kot politiku, ki se bori za popolno posvetno oblast, še ni rečeno s tem,
da smo proti duhovnom kot dušnim pastirjem". Zavedajoč se velikega vpliva
duhovnikov na podeželju, je morala SKS zelo previdno naslavljati vprašanje
glede njihove družbene vloge: "Pravega duhovna, ki hoče biti res duhoven,
bomo spoštovali in ščitili. Proti duhovnu pa, ki zlorablja svoj vzvišeni poklic za
strankine politične namene, bomo se branili. /…/ Vera in cerkev je nam sveta,
biti mora enaka za vse, ne le za pristaše klerikalne politične stranke."35 Glede
vere je SKS očitno želela ubrati nekakšno srednjo pot med meščanskimi liberalci in katoliškimi narodnjaki. Zavezala se je, da "bo varovala verski čut slovenskega ljudstva" in tako "nastopila proti elementom in strankam, ki bi hoteli
narod zavajati v brezverje".36 Večina duhovnikov je vseeno ostala zvesta VLS,
nekaj izjem je bilo mogoče najti predvsem v vrstah "starinov", privržencev nekdanjega kranjskega deželnega glavarja Šusteršiča. Med njimi velja omeniti zlasti
34
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"Našim veleposestnikom", Kmetijski list, 14. 10. 1920, št. 42, str. 2.
"Ali smo res proti duhovnom?", Kmetijski list, 4. 3. 1920, št. 10, str. 5.
"Program Samostojne kmetijske stranke za Slovenijo", Kmetijski list, 17. 7. 1919, št. 1, str. 1.
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kranjskega dekana Antona Koblarja.37
Med programske prioritete so v SKS uvrstili tudi ustanavljanje šol, ki naj
bodo prilagojene kmečkim potrebam. V vodstvu stranke so se zavzemali za
strokovno in politično izobrazbo kmeta, ki bi ju dosegli s prenovo ljudskih šol
po merilu kmeta in z ustanovitvijo novih kmetijskih strokovnih šol. Kritizirali
so, da tedanje kmetijstvo ni bilo dovolj učinkovito. Vzrok so videli v nasprotovanju "starih gospodarjev" in v pomanjkljivem strokovnem znanju, kajti "telesna moč sama ne zadostuje, treba je duševne omike in strokovne izobrazbe, da
si gospodarji priborimo v državi ono mesto, katero nam gre". Pri tem so računali
tudi na mlado generacijo: "Kar še sami nimamo, privoščimo svojim sinovom!
Dokler ne bomo upoštevali kmetijske strokovne izobrazbe, tako dolgo ni misliti na uspešno povzdigo našega kmetijstva, tako dolgo ni upati na uspešno kmetijsko strokovno organizacijo."38
Da bi izboljšali kmetijsko gospodarstvo in spodbudili njegov razvoj, so
ustanovitelji SKS predlagali tudi čimprejšnjo ureditev prometnih povezav, cest
in železnic, ki bi kmetom omogočile "čim krajšo in ugodnejšo zvezo za dosego
gospodarskih in trgovskih središč". Z znižanjem železniških tarif bi spodbudili izvoz poljedelskih produktov in jih naredili bolj konkurenčne tudi na tujih
trgih. SKS se je prioritetno zavzela še za nekatere druge ukrepe. Sem so sodili zlasti skrajšanje vojaškega roka za kmete, splošno številčno znižanje vojske
po dokončni določitvi nove državne meje, starostno in nezgodno zavarovanje malih kmetov in poljedelskih delavcev. V stranki so se tudi navduševali nad
sprejemom "kmečke ustave", s katero bi kmečka stanovska zastopstva v narodni skupščini ščitila siromašne sloje.39
Da bi pridobila večjo naklonjenost ljudstva, je stranka organizirala številne
shode, na katerih so preprosti kmečki govorniki nagovarjali zbrane, da se priključijo SKS in se odrečejo "aristokratskim" in "meščanskim" strankam. Ideje,
povzete v programu stranke, so prodrle med kmečkimi množicami in krajevne
politične organizacije SKS so postajale vse številnejše. Da bi politično izobrazili
kmeta, so v strankinem glasilu Kmetijski list objavili poljudno razlago strankinega programa in političnih ter socialno-gospodarskih razprav.40
Pomembno prioriteto delovanja SKS je predstavljala agrarna reforma.
Njena tozadevna stališča so v zgodovinopisju deloma že znana, saj jih je analiziral Zdenko Čepič.41 Kot stranka, ki je zagovarjala v prvi vrsti interese večjih
37
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"Dekan Anton Koblar", Kmetijski list, 15. 8. 1928, št. 33, str. 7.
"Kmetijska strokovna izobrazba", Kmetijski list, 11. 9. 1919, št. 9, str. 1.
"Program Samostojne kmetijske stranke za Slovenijo", Kmetijski list, 17. 7. 1919, št. 1, str. 1; Prepeluh,
Kmetski pokret, str. 8.
Prepeluh, Kmetski pokret, str. 10–11.
Zdenko Čepič, "Slovenske politične stranke o agrarni reformi med svetovnima vojnama", Zgodovinski
časopis 49 (1995), str. 259–280, tu 269–270.
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agrarnih posestnikov, se je SKS zavzela za "pravično" izvajanje reforme:
Razdelitev (zemlje) naj bi se vršila kolikor mogoče tako, kot to zahtevajo krajevne
posestne razmere, ki so med Slovenci skoraj na vsak korak drugačne. /…/ Agrarna reforma je velikansko delo najdalekosežnejšega vpliva za bodoče uspevanje
našega kmetijstva. Ker pa o vseh silno različnih krajevnih razmerah danes nihče
ni poučen in bi razdelitev po tako rekoč umetno izkalkuliranih šablonah nikakor ne mogla biti zadovoljiva, še manj pa gospodarsko dobra, bi bilo pametneje,
potrošiti še toliko dela in časa, da se razmere popolnoma proučijo ter se pride
do soglasja vseh interesiranih krogov, kakor tudi, da se na temelju tega določi za
razdelitev podlago, ki bi bila tudi gospodarsko utemeljena ali vsaj opravičljiva.
/…/ Stroške za izvedbo agrarne reforme bo itak nosil kmet, zato ima tudi pravico
zahtevati, da se razmere dovolj proučijo.42

V SKS so predlagali, da tudi kmetje postanejo člani agrarnih komisij, ki bodo
ocenjevale razmere na terenu in na njihovi osnovi izdajale odloke. Prehodne
odločbe so namreč bile spisane na osnovi dostopnih katastrskih map, ki pa
so bile v večini primerov v razkoraku z dejanskim stanjem. Bili so mnenja, da
naj se zasežejo predvsem aristokratska, samostanska in škofijska posestva. Do
končnoveljavne ureditve naj bi jih obdržala v svoji lasti država, ki naj oddaja
zemljo v najem in uredi sistem sečnje gozdov. Po mnenju SKS pa reforma ne
bi smela škodovati domačim kmetijskim veleposestvom: "Slovenci nimamo
veleposestev, ki bi se mogla vsaj od daleč primerjati z onimi v ostali Jugoslaviji
in katere se hoče omejiti, ali to pa ni prava agrarna reforma. Zatorej v Sloveniji
ni potrebno razburjati kmete zaradi delitve zemlje, kakor so to hoteli nekateri
časopisi (Domoljub)."43
V SKS so menili, da so velika posestva ekonomsko donosnejša, zato so
nasprotovali njihovi delitvi, s "pravično" izvedeno reformo pa bi zemljo dobili le tisti, ki jo obdelujejo. Tako naj bi ustvarili pogoje za napredek kmetijstva,
izvedli pa bi jo ob sodelovanju kmečkih zastopnikov in kmetijskih strokovnjakov. Kljub temu da je stranka nasprotovala agrarni reformi na veleposestih, se
je zavzemala tudi za siromašne kmečke sloje. Tako so od "glavnega poverjenika
za agrarno reformo, glasom katere se ureja oddaja zemljišč v zakup ter oddaja
lesa in stelje tistim, ki nimajo dovolj ali nič svoje zemlje, odnosno gozdov", zahtevali, "da bodo kmetje, ki nimajo gozdov, končno vendarle dobili vsaj toliko
lesa iz gozdov raznih velikašev, kolikor ga neobhodno potrebujejo". Od kmetov
se je pričakovalo, da bo obdelovalna zemlja izkoriščena in obdelana. Pri tem
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"Koliko zemlje je pustiti velikim posestnikom?", Kmetijski list, 24. 7. 1919, št. 2, str. 1.
"Ureditev zemljišč (agrarna reforma)", Kmetijski list, 14. 8. 1919, št. 5, str. 2.
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pa bi bilo potrebno upoštevati tudi določene zasluge državotvornega značaja:
"Kot najemniki imajo vselej, zlasti pa tedaj, kadar zemlje primanjkuje, prednost
dobrovoljci in vojaki, ki so se borili za osvoboditev in ujedinjenje Srbov, Hrvatov in Slovencev, invalidi ter vdove in sirote padlih vojakov."44
Med temami, ki jih je izpostavljala SKS, velja omeniti tudi problematiko
uvoznih in izvoznih carin. Z visokimi izvoznimi carinami je bil kmet prisiljen
prodajati živino in pridelke domačim kupcem in to po nižjih cenah, kot bi jih
sicer v tujini. Cene kmetijskih proizvodov so bile z vidika kmeta prenizke glede
na proizvodne stroške, a hkrati so razumeli dejstvo, da je bila cena živeža za
povprečne državljane visoka. Vladi so zato predlagali, da na izdelke, ki jih kmetje
nujno potrebujejo za delovanje, ukine uvozno carino in s tem zniža proizvodne
stroške, glede ukinitve izvozne carine pa bi "potem našo živino izvozna podjetja
bolje plačevala in s tem bodo cene živini tudi na domačem trgu vsaj primerne
ostale". Pri tem so se v SKS sklicevali tudi na namero, "da bo tudi Avstrija uvedla
izvozno carino na njene industrijske izdelke, katerih potem tudi mi ne bomo
dobili drugače kot po grozno visokih cenah in še to s težavo".45 Z odpravo carin
bi posledično prekinili "verižništvo in parasitsko prekupčevanje", ki sta bila med
drugim posledica iskanja ugodnih načinov trgovanja s kmetijskimi pridelki
in potrebščinami prek posrednikov.46 SKS je v resolucijah od agrarnega in
finančnega ministrstva zahtevala takojšnjo odpravo izvoznih in uvoznih carin na
sol, petrolej, železo, vžigalice, poljedelske stroje in orodje, oblačilne snovi in usnje.
Poleg tega se je zavzela še za odpravo "ogromno zvišane vozne in tovorne cene
pri železnicah, ki podražujejo vsako blago". SKS pa je zahtevala tudi spremembo
davčne politike: "Vpelje naj se splošno pravično razdeljen dohodninski davek, a
odpravi naj se davek na vojne dobičke."47 Davčna reforma naj bi bila potrebna,
"kajti velike plače jim še ne zagotavljajo spodobnega življenja".48
SKS je nastopila za enako osnovo za obračun zemljiškega davka, ki bi po
zakonu veljal za celotno državo enako:
Osnovno podlago za pobiranje zemljiškega davka tvorita kataster in pa zemljiška
knjiga. Ta dva morata biti tako vestno sestavljena, da se brezhibno in točno ujemata. /…/ Da imamo vzoren kataster in vzorno zemljiško knjigo, ki docela odgovarjata gori navedeni zahtevi, po kateri se pobira davek v Sloveniji, ve vsak kmet
dobro, ker davek redno plačujemo. Da pa, na primer v Srbiji nimajo ne katastra
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"Uspeh naše stranke"; "Oddaja zemlje v zakup ter preskrba stelje in lesa", Kmetijski list, 2. 10. 1919, št.
12, str. 2.
"Izvozna carina", Kmetijski list, 7. 11. 1919, št. 14–17, str. 1.
"Kmet in draginja", Kmetijski list, 9. 10. 1919, št. 13, str. 4.
"Zahteve slovenskih kmetov na Štajerskem", Kmetijski list, 18. 12. 1919, št. 22, str. 4.
"Kmet in draginja", Kmetijski list, 9. 10. 1919, št. 13, str. 4.
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in ne zemljiške knjige in da cele pokrajine države ne plačujejo vsled tozadevne
tehnične zaostalosti zemljiškega davka, tega pa, kakor se vidi, niti naši politični
činitelji ne vedo. Morali bi se že davno zganiti in ukreniti vse potrebno. /…/ Ne
gre, da bi Slovenija, ki ima manj rodovitno zemljo, plačevala za to, ker ima vzoren
kataster in vzorno zemljiško knjigo, redno in točno svoj davek, nekatere pokrajine manj redno in netočno in ostale pa sploh nič.49

Pomembna zahteva SKS, ki je sledila prej omenjeni davčni problematiki
in ki naj bi zmanjšala draginjo, je bila tudi ureditev valute. Kot prvi ukrep pri
reševanju valutne problematike so predlagali menjavo "krone za nove dinarje
predvsem v obmejnih krajih, kjer je največ prilike za razne sleparije".50 SKS je od
finančnega ministrstva zahtevala, da v komisijo, ki bi se naj sestavila z namenom menjave denarja, vključi še njihove predstavnike. Zahtevo so argumentirali v izjavi uredništva: "Kmetje bomo tisti, ki bomo nevredni denar plačevali s
svojim premoženjem; zato hočemo soodločati pri urejevanju njega vrednosti
in pri zamenjavi. V vsakem kraju bo treba izslediti vse verižnike in nepotrebne
prekupčevalce."51
Znano je, da se je po predlogu finančnega ministrstva in brez ozira na vrednost avstrijske krone ustvarila podlaga za zamenjavo krone v dinar v razmerju
štiri proti ena. SKS je takšnemu tečaju odločno nasprotovala in poudarjala, "da
se ne more, ker še ni dognana vrednost dinarja, kar na slepo izvršiti zamenjava,
kar namerava storiti ministrstvo". Po mnenju pristašev SKS, naj bi bila na preizkušnji verodostojnost nove države:
Vse kriči, da je Jugoslavija demokratična država (to je: vsi enaki, da vlada ljudstvo). Vidi se pa, da /…/ vladati hoče le nekaj ljudi brez sodelovanja ljudstva.
/…/ Državniki naj v prvi vrsti skrbe, da gospodarsko ozdravijo državo, da urede
državne finance, da ne bomo živeli samo na kredit. Zagrabijo naj brez usmiljenja
vse vojne dobičkarje. Naloži naj se premoženjska oddaja. Zaseže se naj vse potom
verižništva pridobljeno imetje. /…/ Ne pozabijo pa naj pri tem, da ima Srbija tudi
težke vojne dobičkarje in tudi tem se ne sme prizanesti. Vpelje naj se nemudoma
davek na razkošje. /…/ Država pa mora prevzeti jamstvo z vso svojo imovino in
davčno močjo za naš denar ravno tako kot za dinar. /…/ Pod enakimi pogoji naj
stopi naš novi državni novec na svetovni trg. Potem bomo pa videli, kako se bo
ustanavljalo razmerje. Vsi dobro vemo, da je v osvobojenih bivših Avstro-Ogrskih
deželah gospodarska sila in težišče našega izvoza.52
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"Zemljiški davek in slovenski kmet", Kmetijski list, 18. 9. 1919, št. 10, str. 2.
"Zahteve slovenskih kmetov na Štajerskem", Kmetijski list, 18. 12. 1919, št. 22, str. 4.
"Še nekaj o vrednosti (valuti) našega denarja in zamenjava za dinar", Kmetijski list, 4. 9. 1919, št. 8, str. 1.
Čemu 'Samostojna kmetijska stranka?'", Kmetijski list, 1. 1. 1920, št. 1, str. 2; "O ureditvi naše valute",
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V pomoč kmetom pri pridobivanju potrebnih finančnih sredstev je SKS
ustanovila osrednje gospodarsko podjetje Ekonom. 29. oktobra 1919 je tako
nastala kmetijska delniška družba, katere namen je bil
prodaja vseh kmetijskih pridelkov in preskrbovanje kmetov z vsemi
potrebščinami, ustanavljanje kmetijskih pridelovalnih zadrug in družb, ustanavljanje in posredovanje za ustanavljanje tvornic v svrho podelavanja poljskih in
gozdnih pridelkov /…/ in določanje enotnih cen izpod katerih kmet ne bo prodajal svojih pridelkov.53

Ljudje bi bili tako preskrbljeni z vsemi potrebščinami, ki bi jih lahko kupili
po nabavnih cenah neposredno pri pridelovalcih ali obrtnikih. Pri tem bi se
izognili špekulacijam prekupčevalcev, ki so se okoriščali na račun neorganiziranih kmetov. Člani Ekonoma so lahko postali le organizirani člani SKS. Članstvo
je bilo dodeljeno z nakupom delnice, vredne 200 kron.54 V začetku leta 1921
so delniško družbo Ekonom kot "razpečevalnico kmetijskih in gozdarskih pridelkov in potrebščin v Ljubljani" sicer preoblikovali v gospodarsko zadrugo.55
V SKS so torej po ustanovitvi pospešeno izgrajevali gospodarsko bazo svojega delovanja. V kombinaciji z všečnimi parolami se je zdelo, da podpora volivcev na volitvah v konstituanto ne more izostati.

Volitve v Ustavotvorno skupščino
V Začasnem narodnem predstavništvu, ki je imelo vlogo prvega jugoslovanskega parlamenta, SKS ni imela nobenega predstavnika. Vseeno pa si je prizadevala najti zaveznike na državni ravni.56 Kot naravne zaveznice so se sprva zdele
logična izbira srbske, hrvaške in bosansko-hercegovske agrarne stranke.
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Kmetijski list, 29. 1. 1920, št. 5, str. 1.
"Gospodarska organizacija Samostojne kmetijske stranke", Kmetijski list, 20. 11. 1919, št. 18,19, str. 1.
"Kaj je ekonom in kaj hoče", Kmetijski list, 11. 12. 1919, št. 20, 21, str. 4; "Zahteve našega kmetijstva",
Kmetijski list, 4. 3. 1920, št. 10, str. 2.
Kot razloge za spremembo statusa Ekonoma je strankino glasilo objavilo sledeče: "Ker morejo zadruge
najlažje izboljšati socialnogospodarski položaj v državi, se je vlada zavzela za zadruge, jim olajšala
davčna bremena, pričela pospeševati njih delovanje z znižano carino in prometnimi olajšavami ter
jim dovoljevati visoka brezobrestna posojila za daljšo dobo. Vseh teh ugodnosti pa ne uživajo delniške družbe, ker te so izrazit tip velekapitala, naš namen pa ni bil z ustanovitvijo delniške družbe
ustanoviti kapitalistično podjetje, ampak podjetje, ki naj skrbi za gospodarsko povzdigo vseh članov
– kmetov in obrtnikov. 'Ekonomu' kot zadrugi bo mogoče razpečevati kmetijske pridelke po najvišjih,
kmetijske in obrtniške potrebščine pa po najnižjih cenah. Iz omenjenih dejstev mora biti torej vsakomur jasno, da je na mestu edino zadruga, ki more res uspešno ščititi kmeta in obrtnika." ("Ekonom",
Kmetijski list, 24. 2. 1921, št. 8, str. 2).
"Kaj dela vodstvo naše stranke?", Kmetijski list, 11. 3. 1920, št. 11, str. 3.
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1. in 2. avgusta 1920 je v Beogradu potekal kongres agrarnih strank Jugoslavije. Udeležili so se ga ob SKS tudi gostje, ki so predstavljali sestrske organizacije: srbski Savez zemljoradnika, hrvaški Seljački savez, dalmatinski Težački
savez ter Savez težaka iz Bosne in Hercegovine. Zbrani so načeloma sklenili
ustanoviti enotno agrarno stranko za vso državo, a kongresnih sklepov niso
nikoli uresničili. Edina kmetijska stranka, ki se kongresa ni udeležila, je bila
HRSS Stjepana Radića. Njegov izgovor za odsotnost je bil, da način, s katerim se
udeleženci kongresa lotevajo ustanovitve enotne stranke, ni ustrezen, saj "mora
biti povsem neodvisna od meščanskih političnih tvorb". Od članov SKS so na
kongresu sodelovali Josip Drofenik, Ivan Mermolja in Janko Rajer. Zavzeli so se
za spremembo državne uprave po kmetijskih načelih, tako da bi kmet postal
aktivni udeleženec in se ne bi skrival znotraj "prejšnjih kmetijskih organizacij
drugih strank, ki niso nikdar odgovarjale popolnoma vsem potrebam kmeta,
ampak delile le milosti, vsled česar kmetski stan ni mogel priti do veljave, ki mu
pripada kot državo tvorečemu in vzdržujočemu stanu" ter za ustanovitev enotne kmetijske stranke za vso državo.57 Vendar do uresničitve omenjene pobude ni prišlo.58 Novo priložnost za uveljavitev na državni ravni je SKS dobila že
kmalu, na volitvah v konstituanto.
Volilni boj se je uradno pričel mesec dni pred volitvami v Ustavotvorno
skupščino, ki so bile razpisane za 28. novembra 1920, sicer pa je SKS vso svojo
dejavnost že do takrat gradila na lastni promociji za prihajajoči dogodek. SKS
je organizirala vrsto zborovanj, shodov in sestankov, ki so bili številčnejši na
Štajerskem in na Dolenjskem. Na srečanjih so strankini odborniki opozarjali
"kmetsko ljudstvo na potrebo močne kmetske organizacije in vzorne discipline". Somišljenike so pozivali, naj ustanavljajo knjižnice, bralna, izobraževalna in
pevska društva ter seveda pridobivajo naročnike na Kmetijski list.59
Zakon o volitvah v konstituanto, ki je bil v Začasnem narodnem predstavništvu sprejet 20. septembra 1920, je določal več kot petdeset volilnih okrožij,
Slovencem sta pripadla dva. Mandati so se delili na navadne in "kvalificirane", za
katere se je zahtevala univerzitetna izobrazba. Vsak četrti kandidat je moral biti
"kvalificiran".60 V Kmetijskem listu so tej določbi odločno nasprotovali. Zagovarjali so sistem: "Kolikor kak stan ob volitvah dobi glasov, toliko naj pa ima zastopnikov." Uvedba kvalificiranih mandatov jih je zbegala, saj so prisegali na zgolj
kmečko članstvo v stranki in poudarjali, da imajo "dovolj inteligentnih kmetov,
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"Kongres jugoslovanskih kmetov v Beogradu", Kmetijski list, 15. 7. 1920, št. 29, str. 2; "Kmetski kongres", Kmetijski list, 29. 7. 1920, št. 31, str. 2; "Poročilo o kongresu, ki je bil dne 1. in 2. avgusta 1920",
Kmetijski list, 12. 8. 1920, št. 33, str. 1; Prepeluh, Kmetski pokret, str. 12.
"Seje izvrševalnega odbora naše SKS", Kmetijski list, 16. 9. 1920, št. 38, str. 1; Zečević, Na zgodovinski
prelomnici, str. 94.
"Vsem našim odborom in organizacijam", Kmetijski list, 29. 4. 1920, št. 18, str. 1.
Prepeluh, Kmetski pokret, str. 13.
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še dosti boljših kot je marsikateri sedanji gosposki poslanec".61 Ker so v stranki
sprva radi poudarjali, da je sestavljena samo iz kmetov, so se znašli v precejšnjih
težavah. Pozivali so tudi kmetijske strokovnjake in živinozdravnike, da jim z
vključitvijo v stranko ponujajo mesto na kandidatni listi. Tako so tudi intelektualci, ki jih je SKS sprva "prezirala", postopno začeli vstopati v vrste SKS.62
8. septembra 1920 je SKS na Bledu priredila "prvi kmetski praznik". Vodil
ga je strankin načelnik Jakob Kušar, članom SKS pa sta se na govorniškem odru
pridružila še predstavnika sestrskih agrarnih strank Mihailo Avramović (Saveza
zemljoradnika) in Đuro Ljubić (Seljački savez). Zbranim so pojasnili, da za
krivično delo vlade niso krivi srbski kmetje in da bodo le združene kmečke
množice dovolj močne, da se bodo uprle vladajočim silam ter imele možnost
odločanja v državi.63
Blejski manifestaciji so zlasti konec septembra in v oktobru 1920 sledili številni predvolilni shodi in tabori stranke.64 V času volilnega boja so bile na shodih SKS izpostavljene predvsem zahteve, vezane na položaj kmeta. Med drugim
je bilo govora o sprejemu kmečke ustave, ki bo kmetom zagotovila "kmetsko
samostojnost". Govorniki so nastopali proti dohodninskemu davku, trošarinam in izvozni carini. Po drugi strani pa so zagovarjali uvedbo davka na vojne
dobičke, odpravo monopolov in korupcije. Zahtevali so odpravo privilegiranja
posameznih stanov, saj bosta lahko le tako dosežena enakovrednost in enakopravnost. Nadalje so izražali pričakovanje, da bi bili kmetje preskrbljeni s stroji,
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"Kmet kmeta!", Kmetijski list, 23. 9. 1920, št. 39, str. 1.
Prepeluh, Kmetski pokret, str. 13.
"Kmetski praznik na Bledu dne 8. septembra 1920", Kmetijski list, 16. 9. 1920, št. 38, str. 1.
15. septembra 1920 je potekal shod SKS v Šmartnem ob Dreti. 26. septembra 1920 so sledili shodi
v Velenju, Šoštanju in Zgornji Polskavi, 3. oktobra v Sv. Frančišku pri Ljubnem, Gornjem Gradu,
Šentjanžu in Ambrusu ter tabora v Lenartu v Slovenskih Goricah in Želimljah. Vrhunec zborovalne
vneme SKS je nastopil sredi oktobra 1920. 10. oktobra so privrženci SKS organizirali shode v Posavju
(Bizeljsko, Kapele, Dobova, Pišece, Artiče), 17. oktobra pa v Slovenskih goricah. 24. oktobra so bili na
shodu v Kamniku, istega dne tudi na shodu v Št. Vidu nad Ljubljano, Bledu in v Št. Juriju pod Kumom.
28. oktobra je SKS organizirala tabor v Radovljici, 31. oktobra pa v Ljutomeru. Istega dne so potekali tudi strankini shodi v Vačah pri Litiji, v Stični, Sv. Petru, Podčetrtku, Bučah, Olimju in Kozjem.
1. novembra so se pristaši SKS zbrali na shodih v Podsredi, Koprivnici in Rogaški Slatini. 7. novembra je stranka priredila največ shodov v enem dnevu v času volilne kampanje: potekali so na Kokri,
v Preddvoru, v Brežicah, na Dobu pri Domžalah, v Radomljah, Kranjski Gori, Ratečah, Ljubnem,
Podnartu, Šentrupertu, Novem mestu in Celju, kjer je potekal shod živinorejcev. 8. in 11. novembra
so bila zborovanja v Kranju, Poljanah nad Škofjo Loko ter Srednji vasi v Bohinju, 14. novembra pa
v Lužah pri Šenčurju, Cerkljah pri Kranju, Begunjah pri Cerknici, Cerknici, na Blokah, Starem trgu
pri Ložu, v Radovljici, Žireh ter Mokronogu. Zadnji val zborovanj pred volitvami je potekal med 19.
in 22. novembrom. Shodi stranke so potekali v Slovenj Gradcu, Železnikih, Selcah nad Škofjo Loko,
Stražišču, Horjulu, na Igu, v Vrhpolju in Novem mestu. Časopisna rubrika, ki je poročala o zborovanjih
SKS, je imela večinoma enotni naslov: "Naši tabori, shodi in sestanki", Kmetijski list, 21. 10. 1920, št. 43,
str. 2; 11. 11. 1920, št. 46, str. 1; 18. 11. 1920, št. 47, str. 3; 25. 11. 1920, št. 48, str. 2. Glej tudi: "Šmartno
ob Dreti", Kmetijski list, 7. 10. 1920, št. 41, str. 2; "Tabor SKS v Želimljah pri Ljubljani", Kmetijski list, 28.
10. 1920, št. 44, str. 2; "Pri Sv. Križu na Murskem Polju", Kmetijski list, 4. 11. 1920, št. 45, str. 2. V opombi
navedena krajevna imena so pisana v oblikah, kot so bile v veljavi v času objave.
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z gnojili, s semeni, gradile naj bi se nove ceste, vodovodi in elektrarne. Zahtevali
so reformo kmetijskega šolstva in zmanjšanje stalnega vojaštva po ureditvi mej.
Ob tem ko so se zavzemali za "našo staro pravdo", pa so v SKS hkrati še dodajali:
"Priznavamo Bogu, kar je božjega in vladarju kar je vladarjevega. /…/ Zemlja je
Božja in kmetova, zato se mora kmetska last priznati in varovati."65
Kritike so govorniki SKS sicer namenjali na vse strani. Pucelj je tako, na primer, na shodu v Želimljah 28. oktobra 1920 poudaril domnevne slabosti vladajočih strank, ki so "vse nasprotnice kmeta." Glavna ost je bila usmerjena proti
meščanom in duhovnikom: "Voditelji teh strank, v mestih meščanski sloji, po
deželi pa duhovniki in nekaj mogotcev, so si, ko so po kmetskih hrbtičkih zlezli
na poslanske in pozneje na ministrske stolčke, ustvarili monopol na politiko,
češ: ti, kmet, nas le poslušaj, saj itak nisi za politiko!"66
V odnosu do liberalcev so bili v SKS seveda manj ostri, konflikti z njimi
pa redkejši: "Vedeli smo že vnaprej, da bo naš boj lahek z liberalci, ki stoje že
itak na robu prepada in ne izgube mnogo, če jim mi za nekaj uric prikrajšamo
življenje."67 Zmernejši del kritik so pristaši SKS namenili tudi socialdemokratom. Po eni strani so v SKS menili, da bi oblast nad narodi in državo moralo
izvajati ljudstvo, ki tvori državo, torej "kmetski in delavski stan", po drugi strani
pa so se delavci že organizirali in pri tem domnevno izključili možnost sovladanja s kmeti, ki si morajo zato prizadevati, "da si ustvarijo svojo lastno moč."
Le združeni kmetje bi se lahko kosali tako z vladajočo elito kot tudi z organiziranim delavstvom, saj so v SKS tudi "diktat proletariata" imeli za "blodne sanje,
ki morejo roditi samo nove revolucije".68 "Rdečim brezdomovincem" so očitali,
da "rinejo nepošteno na deželo s svojo organizacijo", saj naj bi bilo podeželje
rezervirano za SKS:
Na deželi nimajo ničesar iskati. Ljudstvu ne morejo koristiti, temveč mu le
škodujejo. Iščejo le glasove. Kakšen pomen naj ima pri njih propaganda 'Gubčeva
zveza' ali sedaj 'Delavskokmetska zveza'? Smešno! Kar je na deželi, spada vse v eno
stranko in ta je naša SKS, ki ima v programu zaščito vsakogar na deželi: kmeta,
delavca in obrtnika.69

Tako je glavna tarča kritik SKS ostala SLS. Ni bilo izdaje Kmetijskega lista,
kjer se ne bi opredelili glede politične dejavnosti Koroščeve stranke. Navajali so
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"Slovenskemu kmetu, slovenskemu ljudstvu!", Kmetijski list, 21. 10. 1920, št. 43, str. 1.
"Tabor SKS v Želimljah pri Ljubljani", Kmetijski list, 28. 10. 1920, št. 44, str. 2.
"Klerikalci, liberalci in mi", Kmetijski list, 7. 9. 1920, št. 37, str. 1.
"Volilna borba", Kmetijski list, 30. 9. 1920, št. 40, str. 1.
"Mi in druge stranke", Kmetijski list, 11. 3. 1920, št. 11, str. 2; "Demokrati se razkrinkavajo", Kmetijski list,
8. 7. 1920, št. 28, str. 3.
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Dr. Bogumil Vošnjak,
poslanec
SKS
v
Ustavotvorni skupščini Kraljevine SHS
(NUK)

razloge, zakaj SLS ni stranka, ki bi po njihovih merilih lahko zastopala kmeta, češ
da je stranka gospodov in ne stranka kmetov, da cepi /…/ moč kmetskega
ljudstva, ki mora biti edino, če naj si pridobi svoje pravice, /…/ da nikoli ne napada
meščanskih in gosposkih strank, temveč vpije vedno samo na samostojne kmete,
/…/ da s samoupravo pokrajine samo slepari, dočim njen vodja dr. Korošec glasuje
za najhujši, centralizem, /…/ da pridiguje, da mora voditi kmet samo kmeta, v
resnici pa jo (SLS.) vodijo samo doktorji in gospodje, /…/ da niso ves čas svoje
vlade ničesar storili za kmeta, vse pa za strankarsko korito.70
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"Zakaj mora biti vsakdo proti SLS?", Kmetijski list, 28. 10. 1920, št. 44, str. 2.
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V SKS so SLS in Kmečki zvezi očitali agresivnost.71 Katoliški narodnjaki naj bi
po mnenju SKS zlorabljali vero v politične namene, da bi kmete lažje nadzirali:
Če bi res delali za kmeta, bi vanj ne bilo treba vklepati vere in cerkve za agitacijo,
ne bi jim bilo treba vedno strašiti z metanjem križa iz šole in z ločitvijo zakona itd.
Nesramneži! Kdo je bolj nekrščanski kot oni sami? Kristus je učil ljubiti celo svoje
sovražnike, oni pa blatijo, smešijo, zaničujejo in preganjajo vsakogar, če je še tako
pošten človek, ako je nasproten njihovi umazani, najmanj krščanski politiki.72

Deset dni pred volitvami v Ustavotvorno skupščino je izšel v Kmetijskem
listu še zadnji veliki poziv kot obračun s Koroščevo stranko, zaradi katere so bili
menda kmetje "vklenjeni v gosposke verige", osvobodi pa da jih lahko le SKS:
Kmetje, ako nočete biti sužnji na svoji lastni zemlji, ako nočete postati hlapci
pijavk, ki so nas izsesavale nad 400 let, ako nočete postati izdajalci svojega stanu,
ako nočete več hlapčevati gospodi – strnite svoje vrste dne 28. novembra, pustite
ostudno sovraštvo, saj nas je gospoda samo ščuvala do danes, podajte si roke kot
stanovski tovariši, pojdite vsi, kar vas je dobre volje, skupno v boj za našo Staro
pravdo ter volite kandidate SKS.73

Kandidatna lista SKS za volitve 28. novembra 1920 je predvsem odražala
značaj kmečke volilne baze.74 Nekoliko je morda od prevladujočega stano-
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"Oklic vsem našim tovarišem širom domovine", Kmetijski list, 30. 9. 1920, št. 40, str. 1.
"'Slovenski gospodar' in carina", Kmetijski list, 29. 7. 1920, št. 31, str. 3.
"Poziv stranke", Kmetijski list, 18. 11. 1920, št. 47, str. 2–3.
Za volitve za Ustavotvorno skupščino so na listi SKS v kranjskem volilnem okrožju kandidirali naslednji pristaši: Jakob Kušar, načelnik SKS in kmetijski posestnik v Notranjih goricah; Ivan Majcen,
kmetijski posestnik in mesar v Šentjanžu na Dolenjskem; Ivan Pucelj, kmetijski posestnik in mesar
v Velikih Laščah; Anton Kline, kmetijski posestnik in obrtnik v Gorenjem polju pri Toplicah; Anton
Krsnik, kmetijski posestnik in župan na Brdu; Franc Blažon, urar v Novem mestu; Matej Špehar,
kmetijski posestnik v Dolnjih njivah pri Vinici; Franc Demšar, kmetijski posestnik na Češnjici pri
Železnikih; Ferdo Tomazin, ekonom v Šmartnem pri Litiji; Ivan Pipan, kmetijski posestnik v Vižmarjah;
Josip Verbič, kmetijski posestnik na Vrhniki; Ivan Vesler, kmetijski posestnik v Zagorici pri Bledu.
Kvalificirani kandidati za kranjsko volilno okrožje so bili: Janko Rajar, višji živinozdravnik v Ljubljani;
dr. Jakob Kavčič, železniški uradnik, kmetijski posestnik v Žireh; Franc Zupančič, inženir in kmetijski
posestnik v Šentrupertu; Albert Vedernjak, inženir in ravnatelj kmetijske šole na Grmu. Kandidati
štajerskega volilnega okrožja so bili: Ivan Urek, kmetijski posestnik in župan v Globokem pri Brežicah;
Jožef Drofenik, kmetijski posestnik v Št. Juriju ob južni železnici; Ivan Mermolja, kmetijski posestnik
v Pesnici pri Mariboru; Ivan Kirbiš, kmetijski posestnik v Prepolju pri Račah; Jakob Nemec, kmetijski
posestnik v Okoslavcih pri Ljutomeru; Franc Gorečan, kmetijski posestnik in kmetijski strokovnjak
v Vojniku; Konrad Iršič, kmetijski posestnik v Mislinji; Franc Jesenek, kmetijski posestnik in župan v
Grušovi pri Mariboru; Franc Štern, kmetijski posestnik v Planici pri Framu; Anton Lipovšek, kmetijski
posestnik v Grušovi pri Mariboru; Viktor Premzl, kmetijski posestnik na Bizeljskem; Simon Toplak,
kmetijski posestnik v Mostecu pri Ptuju; Jožef Kolarič, kmetijski posestnik v Sv. Bolfenku pri Središču;
Jožef Robež, kmetijski posestnik in župan na Blanci; Anton Drev, kmetijski posestnik v Št. Janžu pri
Velenju; Jakob Kušar, kmetijski posestnik v Notranjih goricah. Kvalificirani kandidati za štajersko
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vskega okvira izstopala zgolj kandidatura Bogumila Vošnjaka, univerzitetnega
profesorja v Ljubljani in nekdanjega člana Jugoslovanskega odbora. Podobno
lahko ugotovimo za volilni nastop tržaškega politika Ivana Marije Čoka.75
Ob skoraj tričetrtinski volilni udeležbi je na volitvah sicer zmagala SLS, ki
je zbrala 14 mandatov (po razveljavitvi devetega mandata SKS pa pridobila še
enega). SKS je zasedla drugo mesto in dobila kar 9 poslanskih mest (pa naknadno enega izgubila). Sledile so JSDS s šestimi, komunisti s petimi, JDS s tremi in
Narodno socialistična stranka (NSS) z dvema mandatoma. Prekmurska gospodarska stranka je ostala brez poslanca. Po napačnem štetju glasov v štajerskem
volilnem okrožju je bil eden od mandatov napačno dodeljen namesto SLS
poslancu SKS. Nesporazum so odpravili šele konec leta 1921, ko je verifikacijski odsek predlagal razveljavitev spornega mandata SKS in ga dodelil SLS.76 Od
poslancev SKS so bili v kranjskem volilnem okrožju izvoljeni Jakob Kušar, Ivan
Majcen, Ivan Pucelj in Janko Rajar, v štajerskem volilnem okrožju pa Ivan Urek,
Ivan Mermolja, Jožef Drofenik in Bogumil Vošnjak.77
Največji neuspeh na volitvah v Ustavotvorno skupščino je nedvomno
doživela SLS. Občutno nazadovanje stranke je bilo vidno ob primerjavi z
rezultatom na zadnjih državnozborskih volitvah v stari Avstriji leta 1911, ko
je stranka osvojila 87 % slovenskih mandatov v dunajskem parlamentu. Sicer
je SLS s 37 % glasov še imela relativno večino med slovenskimi strankami,
toda njena absolutna prevlada je bila prekinjena.78 V SKS so bili lahko z dobro
petino osvojenih glasov na Slovenskem zelo zadovoljni. Še zlasti, če upoštevamo, da je šlo za stranko brez tradicije. Kot je ugotovil Melik, so SKS sprva
"imeli za stranko kmečkih veljakov, na volitvah pa se je ogrel zanjo dokaj
širok in socialno pester krog kmečkih volilcev".79 Pričakovanja ob vstopu
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volilno okrožje: dr. Bogumil Vošnjak, univerzitetni profesor v Ljubljani; Štefan Dobnik, kmetijski
posestnik in mlinar v Zlatoličju pri Ptuju; dr. Ivan Marija Čok, begunec iz Trsta; Franc Pahernik, inženir
in kmetijski posestnik v Vuhredu; Janko Vizjak, okrajni živinozdravnik v Brežicah; Tone Uršič, višji
državni živinozdravnik v Št. Janžu ob južni železnici. ("Naši kandidatje", Kmetijski list, 4. 11. 1920, št.
45, str. 2; "Naši kandidati v štajerskem volilnem okrožju", Kmetijski list, 11. 11. 1920, št. 46, str. 2). V
opombi navedeni krajevna imena in nazivi kandidatov so pisani v oblikah, kot so bile v veljavi v času
objave.
Prim. Gorazd Bajc, Zapletena razmerja: Ivan Marija Čok v mreži primorske usode (Koper, 2000);
Aleksandra Gačić, Bogumil Vošnjak. Politik in diplomat (Ljubljana, 2017), str. 196 (dalje: Gačić, Bogumil
Vošnjak).
Vasilij Melik, "Izidi volitev v konstituanto leta 1920", Prispevki za zgodovino delavskega gibanja 3, št. 1
(1962), str. 3–61. 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, tu 432 (dalje: Perovšek, "Slovenska politika").
"Izid volitev v Sloveniji", Kmetijski list, 2. 12. 1920, št. 49, str. 2; Mikuž, Oris, str. 195.
Andrej Rahten, Slovenska ljudska stranka v beograjski skupščini. Jugoslovanski klub v parlamentarnem življenju Kraljevine SHS 1919–1929 (Ljubljana, 2002), str. 58 (dalje: Rahten, Slovenska ljudska
stranka).
Melik, "Slovenski liberalni tabor", str. 22.
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njenih poslancev na beograjski politični parket pa so postala seveda temu
primerno visoka.

Vstop SKS v Pašićevo vlado
Ustavotvorna skupščina je pričela z delom 12. decembra 1920. S 309 mandati
so bili najmočnejša stranka demokrati, ki so imeli 92 poslanskih sedežev. Tik
za njimi so se z 91 mandati uvrstili radikalci. Komunistična stranka Jugoslavije
je imela 58 poslancev, njej pa so sledili srbski agrarci in Jugoslovanska muslimanska organizacija (JMO), ki je povezovala Bošnjake. Radićeva HRSS, ki je na
Hrvaškem dosegla absolutno prevlado, se zasedanja sploh ni udeležila. Arogantno ravnanje vlade Milenka Vesnića, ki je brezobzirno kršila nekatera temeljna
pravila parlamentarizma, je samo še podžigalo nezadovoljstvo v vrstah opozicije. Tako je vlada sama sprejela poslovnik za konstituanto, kar je bilo v nasprotju
s tradicionalnim načelom, da si parlament sam določa pravilnik o delu. Kršeno
je bilo tudi načelo o potrebni večini za sprejetje ustave. Krfska deklaracija, ki
sta jo leta 1917 podpisala Jugoslovanski odbor in srbska vlada, je namreč predidevala kvalificirano večino dveh tretjin poslancev. To določilo je potem potrdil
tudi regent Aleksander s Prvodecembrskim aktom. Toda Vesnićeva vlada se je na
vse skupaj požvižgala in je določila za sprejetje ustave kar navadno večino. Za
nameček pa je poslovnik še zahteval od poslancev, da ob prihodu v konstituanto prisežejo kralju.80
Vprašanje prihodnje ureditve Kraljevine SHS je bilo seveda jedro vseh političnih razprav tako na ravni celotne države kot tudi na Slovenskem. Med slovenskimi strankami je bila SLS takrat v precej slabi formi, saj so jo že od prevrata naprej hromila soočanja med republikanskim in monarhističnim krilom.
9. decembra 1920 je vodstvo SLS na sestanku v Ljubljani sprejelo izjavo, da
odklanja vladni ustavni načrt, svojim poslancem v konstituanti pa naročilo, da
morajo vztrajati "brezpogojno na avtonomističnem programu". Po odhodu v
opozicijo je tudi prepričani monarhist Korošec in zvesti zagovornik politike
Aleksandra Karađorđevića zaostril svoje stališče do "beograjske čaršije" in visoko dvignil avtonomistični prapor SLS. Njeno glasilo Slovenec je bil v tem obdobju polno ostrih obsodb na račun politike kabineta Nikole Pašića, sestavljenega
iz radikalcev in demokratov, ki je v začetku leta 1921 zamenjal Vesnićevega.81
Avtonomistično stališče so poleg SLS zagovarjali še pri NSS. V to smer pa je cilja-
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Branislav Gligorijević, Parlament i političke stranke u Jugoslaviji 1919–1929 (Beograd, 1979), str.
89–93 (dalje: Gligorijević, Parlament).
Andrej Rahten, "Poseg Franca Kovačiča v razprave med slovenskimi monarhisti in republikanci",
Studia Historica Slovenica 9, št. 2–3 (2009), str. 651–668.
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la tudi znamenita izjava slovenskih kulturnih in znanstvenih delavcev.82
Slovenski liberalci v JDS so nasprotno z zadovoljstvom ugotavljali, da boj
za poslovnik ni razdvojil unitarističnih strank, med katere so se sami ponosno
prištevali. Pozdravljali so dejstvo, da je opozicija razklana, saj se SLS in manjše
opozicijske skupine niso želele vezati na Radića. Zagovornikom unitarizma se
zato ni bilo treba bati, da bi prevladali federalisti. Zahteva po kvalificirani večini
se je prvakom JDS zdela nepotrebna. Kar zadeva prisego kralju, pa so menili, da
je pretežna večina poslancev v konstituanti za dinastijo Karađorđevićev. Odločanje o obliki državne ureditve naj bi bilo zgolj teoretično vprašanje, v praksi pa
naj bi bilo rešeno že vse od združitve v skupno državo.83
Če takšna stališča slovenskih liberalcev niso bila nobeno presenečenje, pa
je bilo večja neznanka še v začetku zasedanja konstituante stališče SKS. Ta je v
konstituanti sooblikovala koalicijo agrarnih strank, ki so tvorile Zemljoradnički klub. Štel je sprva 39 poslancev: 14 iz Srbije, 12 iz Bosne, 9 iz Slovenije, 3 iz
Dalmacije in enega poslanca iz Vojvodine. Klub so vodili predsednik Vojislav
Lazić iz Srbije, podpredsednika pa sta bila Ante Frantić iz Dalmacije in Pucelj.
Član SKS Ivan Urek je bil eden od tajnikov. Slovenskemu odboru v klubu je
predsedoval Pucelj, tajniške naloge pa je prevzel Janko Rajar. V odboru kluba za
ustavne predloge je imel posebno mesto poleg Puclja Vošnjak, ki se je tam kot
pravnik dobro znašel.84
Kar zadeva državnopravna razmerja, je SKS v skladu s svojim programom
podpirala "notranje ujedinjenje našega troimenega naroda" in boj "proti vsem
škodljivcem ter državo ogrožujočim elementom."85 Čeprav so še konec leta 1920
z zatrjevanjem, da so za "avtonomijo iz ozirov ljudskega blagra, a ne zaradi politične moči", voditelji SKS zavračali očitke, ki so jih povezovali z naklonjenostjo
centralizmu,86 se je situacija po nastopu Pašićeve vlade popolnoma spremenila.
Pašićeve centralistične zamisli so prišle do izraza tudi v ustavnem načrtu,
ki ga je zasnoval na podlagi ustave Kraljevine Srbije iz leta 1903. S tem je stari
državnik še enkrat dokazal, da vidi v jugoslovanski državi zgolj razširjeno Srbijo.
Zamislil si je centralizirano monarhijo, ki bi bila po modelu francoskih departmajev razdeljena na 33 pokrajin, s čimer bi bile izničene tradicionalne etnične
in historične enote. Kralj bi bil tisti, ki bi na čelo pokrajinske uprave imenoval
"velike župane". Poleg tega bi kralj potrjeval in razglašal zakone. Ali z drugimi
besedami: zakoni, ki bi jih kot zakonodajno telo sprejela skupščina, ne bi bili
82
83
84

85

86

Perovšek, "Slovenska politika", str. 435.
Albert Kramer, "Prve borbe v Ustavotvorni skupščini", Njiva 1 (1921), str. 1-4.
"Ustavotvorna skupščina", Kmetijski list, 23. 12. 1920, št. 53, str. 1; Perovšek, "Slovenska politika", str.
432.
"Program Samostojne kmetijske stranke za Slovenijo", Kmetijski list, 17. 7. 1919, št. 1, str. 1; Prepeluh,
Kmetski pokret, str. 8.
"Naši nasprotniki", Kmetijski list, 25. 11. 1920, št. 48, str. 1.
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veljavni brez kraljeve odobritve. Prav tako tudi vlada ne bi bila odgovorna samo
skupščini, ampak tudi monarhu.87
Pašićev načrt je bil za SLS nesprejemljiv. Jugoslovanski klub, ki je povezoval
slovenske in hrvaške katoliške narodnjake, je predložil lastni koncept državne
ureditve, ki je bil neke vrste kompromis med centralizmom in federalizmom.
Predvideval je razdelitev države na 6 pokrajin: Srbijo, Hrvaško in Slavonijo z
Medmurjem, Bosno in Hercegovino z Dalmacijo, Črno goro ter Slovenijo s Prekmurjem. Te pokrajine bi imele vsaka svojo skupščino in vlado, pri čemer bi
predsednika pokrajinske vlade prav tako imenoval kralj, vendar na predlog
pokrajinske skupščine. Državni parlament bi bil dvodomen, sestavljali bi ga
politična in socialno-gospodarska zbornica. V pristojnosti centralne vlade bi
bili zunanja politika, vojska in mornarica, promet in skupne finance. Vsi ostali
resorji bi spadali pod nadležnost pokrajinskih vlad, ki bi bile odgovorne pokrajinskim skupščinam. Nasprotniki iz demokratskih vrst so ustavnemu načrtu
Jugoslovanskega kluba očitali, da želi uzakoniti federalizem, ki bi razbil narodno edinstvo in "oddaljeval pleme od plemena". Poleg tega pa naj bi vseboval
sumljive podobnosti z avstro-ogrsko dualistično ureditvijo.88
Ker je Pašić moral svojo radikalno-demokratsko vlado okrepiti, je v koalicijo želel pridobiti zlasti srbske agrarce in Bošnjake. Toda klub agrarne koalicije
v konstituanti je sprva odklanjal vstop v vlado, s tem ko je zavzemal stališče, da
v centralistični vladi ne vidi primernega partnerja za uresničitev lastnih ciljev.
Toda znotraj kluba so se mnenja glede sodelovanja z vlado kmalu začela razhajati. To je bila posledica precejšnje heterogenosti kluba, zlasti na programskem
nivoju in v pristopu do radikalno-demokratske vlade. Glavna ločnica je potekala med srbskimi "zemljoradniki", ki so v Pašićevih radikalcih videli glavnega razrednega sovražnika, ter med slovenskimi kmetijci, ki pa so se precej bolj
od sivobradega "čika Baje" bali "klerikalne prevlade" SLS. Srbi so zatrjevali: "Ne
mažimo si rok s starimi strankami, ki so polne grehov." Poslanci SKS pa: "Smo
za vstop v vlado, ako je to izvedljivo z našim programom. Toda treba je izdelati
naše pogoje!"89
15. januarja 1921 so poslanci kluba agrarcev večinsko glasovali, da se gre v
pogovore za vstop v vlado. Za pogajanja je bil v delegacijo kluba v imenu SKS
izbran Vošnjak.90 Toda enotnega stališča znotraj kluba še vedno ni bilo mogoče
doseči. Februarja so se predstavniki SKS dogovarjali z bosanskimi kolegi, da
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ustanovijo svoj poseben klub. Toda zamisel je bila opuščena, češ da bi z izstopom
iz obstoječega agrarnega kluba težko zagovarjali "svojo avtonomijo".91 Pri
prepričevanju bosanskih kolegov je menda imel ključno vlogo Vošnjak.92
6. marca 1921 je v ljubljanskem Narodnem domu potekal občni zbor SKS,
ki so se ga udeležili vsi slovenski poslanci, razen Kirbiša in Vošnjaka. Prišlo je
menda več kot 300 delegatov.93 Kot gostje so se občnega zbora udeležili tudi
predstavniki sorodnih strank: Čedomir Stanković iz Srbije ter Rista Džokić in
Marko Gaković iz Bosne in Hercegovine. SKS je sprejela nov statut in predlog o
ustanovitvi Zveze kmetijskih strank, ki bi predstavljala enotno državno kmetijsko stranko. Zborovalci so se zavzeli za "edinstvo države in gospodarsko svobodo". Če bi vlada izpolnila omenjena cilja, bi bili pripravljeni vanjo vstopiti tudi v
SKS. Stanković je o polemikah glede nesoglasja srbskih in slovenskih poslancev
v skupnem parlamentarnem klubu poudaril: "Nobenega idejnega nesoglasja ni,
vsi imamo en cilj, vsi smo edini v tem, kaj hočemo. Samo glede taktike je med
nami mala razlika, ki obstoji v tem, kako priti do cilja." Besede srbskega kolega
je komentiral Pucelj, ki je v nadaljevanju zbranim podal naslednje pojasnilo:
Iz te različne naše predzgodovine pa izhaja tudi nesoglasje v naši taktiki in okolnost, da presojamo vsako vprašanje s svojega posebnega stališča. Iz tega pa izhaja
tudi različno mnenje glede vstopa v vlado. Tudi Šumadijci hočejo podpirati vlado
pri sprejemu ustave, nočejo pa vstopiti v vlado, ker se boje, da bi se s tem kompromitirali. Temu nasproti pa smo mi razumeli Pašića, ko je dejal, da je sicer naša
moralna podpora v zadevi ustave razveseljiva, da pa za ugled države ni istega
pomena, če se bojimo z vstopom v vlado povedati vsemu svetu, da krijemo ustavo
s svojim imenom, da smo vsi eno.94

Z vstopom v vlado bi tako omogočili izvedbo nujnih ukrepov, hkrati pa
zapolnili manjkajoči del k Pašićevi vladni večini, s čimer bi SLS in bosanskim
muslimanom preprečili vstop v vladno koalicijo. Glede na slišano, je občni zbor
svojim poslancem izrekel zaupnico.95
Prelomno točko je klub agrarne koalicije dosegel na klubski seji 15. marca
1921. Bosanski in srbski člani kluba, pri katerih je imel ključno vlogo Avramović, so od vlade zahtevali, naj čim prej reši vprašanje o ustavnem načrtu. Stanković pa je predlagal, da se predlog ustavnega načrta sprejme kot program kluba.
Izključili bi vsebino, s katero se večina kluba ne strinja, prenovljen načrt pa bi
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nato klub sprejel v svojem programu. Slovenski člani kluba na takšno odločitev niso pristali. Ker pri glasovanju o predlogu niso želeli glasovati, so slovenski
poslanci podali odstopno izjavo. Ostali poslanci v klubu so z osmimi glasovi
proti in devetimi za predlog sprejeli. Avramović je sicer v ožjem odseku ustavnega odbora zatrdil, da bodo člani okrnjenega kluba "brezpogojno glasovali za
vsako ustavo." Nekdanji slovenski člani so po izstopu ustanovili Klub samostojnih kmetijcev, ki mu je začasno predsedoval Pucelj.96
Po razkolu v klubu se je začela dinamična polemika, zakaj je do njega sploh
prišlo. Avramović je v intervjuju za Slovenec SKS očital, "da je to klika in sicer
klika, ki se je vrgla kot panter na tilnik slovenskega kmeta".97 Po Avramovićevem
mnenju naj bi bila SKS po svoji sestavi in politiki povsem meščanska stranka, ki
da podpira veleposestnike in kapitaliste. Nasprotno pa so kmetijci trdili, da so
odšli, ker je v klubu vladal "absolutizem nekaterih oseb". Problem pa naj bi bil
tudi program srbskih kolegov, "ki da je sploh preveč komunistično pobarvan".98
Za SKS je bil nesprejemljiv zlasti njihov predlog zemljiške reforme, "ki hoče, da
zemlja ne bodi last posameznika, ampak last skupnosti". SKS je nastopila proti
reformi, ki "zahteva, da prirastek na vrednost zemlje ne bodi v korist tistega, ki
zemljo obdeluje, ampak v korist vseh". Takšno razdeljevanje naj bi dišalo po
komunizmu.99
Konec marca 1921 je Pašić vlado naposled preoblikoval in k radikalno-demokratski koaliciji priključil še JMO, ki je dobila dva ministrska mandata.
Ko je 26. marca v vlado vstopila tudi SKS, je Pucelj prevzel ministrstvo za poljedelstvo in vode.100 To odločitev je takrat podprl tudi nekdanji ljubljanski župan
in starosta slovenskih liberalcev Ivan Hribar, ki je po prevratu postal prvi jugoslovanski poslanik v Pragi.101 Puclja je spodbujal k prevzemu resorja, hkrati pa
nanj apeliral, da bi celovito zagovarjal zahteve Slovencev pri oblikovanju ustave. Med drugim je od njega pričakoval, da bo člane prepričal proti delitvi slovenskega ozemlja na mariborsko in ljubljansko oblast, saj je dvomil v smotrnost
takšne odločitve.102 Svaril ga je, da bi takšna politična poteza lahko stranko stala
priljubljenosti med domačim narodom, hkrati pa bi bila dobro politično orožje
drugih strank proti SKS v boju za prevlado.103

96

"Izstop iz kluba", Kmetijski list, 24. 3. 1921, št. 12, str. 1; Prepeluh, Kmetski pokret, str. 17.
Gačić, Bogumil Vošnjak, str. 207.
98
Prepeluh, Kmetski pokret, str. 18.
99
"Zakaj so šli naši iz kluba", Kmetijski list, 24. 3. 1921, št. 12, str. 1.
100
Mikuž, Oris, str. 201.
101
Prim. Igor Grdina, Ivan Hribar. "Jedini resnični radikalec slovenski" (Ljubljana, 2010), str. 104–105.
102
Jurij Perovšek, "Misel o Sloveniji in njeno udejanjenje v času od Majniške deklaracije do oblikovanja
Države SHS in Narodne vlade SHS v Ljubljani", Studia Historica Slovenica 18, št. 2 (2018), str. 434–435.
Avtor v članku podrobneje piše o Hribarjevem pogledu na povojno politično prihodnost Slovencev.
103
PAM, fond Ivan Pucelj, AŠ 1, Hribarjev dopis Puclju, 25. 3. 1921; PAM, fond Ivan Pucelj, AŠ 1, Hribarjev
97

96

S tudia
H istorica
S lovenica

SKS sprva ni imela svojih zastopnikov ne v Narodni vladi SHS v Ljubljani ne
v Deželni vladi za Slovenijo. Sestava omenjenih vlad je namreč večinoma odsevala predprevratno razdelitev slovenskega političnega spektra. Do spremembe
je prišlo šele pomladi 1921, ko so v vladi Vilka Baltiča dobili resorje kar 3 predstavniki SKS: podpredsednik Štefan Dobnik ter poverjenika Alojzij Jamnik (za
narodno gospodarstvo) in Franc Demšar (za kmetijstvo), sicer nekdanji poslanec SLS. Toda izkazalo se je, da je bila to tudi zadnja Deželna vlada za Slovenijo.
Že sredi julija 1921 je namreč prenehala delovati, njeno zadnjo sejo pa je vodil
Dobnik.104
Medtem je spričo ministrske funkcije naraščal Pucljev osebni vpliv. Na njegov naslov so romale številne prošnje za posredovanja. Med drugim se je ukvarjal z zahtevami glede kmetijske šole na Gorenjskem, novih prostorov za inšpektorat državnih železnic, izvoznih ugodnosti za živino za zadruge in uvoznih
carin.105 S poudarjanjem manjših praktičnih uspehov pri uresničevanju interesov slovenskega kmeta je SKS računala, da ji bo podpora samo še naraščala. Med
zahtevane ukrepe so sodili dvig cen živini, poljščinam in vinu, izboljšanje izvoza in polovično znižanje izvoznih carin, znižanje uvoznih carin za industrijske
izdelke, oprostitev poslovnega davka za kmete in obrtnike, odprava trošarin na
nekatere produkte, gradnja mostu čez Muro pri Veržeju, ustanovitev nove kmetijske šole na Gorenjskem, odprtje srednje kmetijske šole v Mariboru. Spričo
naštetih prioritet so v SKS radi poudarjali, da so edina "gospodarska stranka" v
Sloveniji.106 Po mnenju Zečevića so tako voditelji SKS poskušali upravičiti sodelovanje v centralističnih vladah in razhod s sorodnimi agrarnimi strankami.107
Na volitvah v občinske odbore mestnih občin Ljubljana, Maribor, Celje in
Ptuj, ki so bile 26. aprila 1921, je SKS dobila 21 % vseh odborniških mest. Volitve
na deželi so potekale postopoma in ob zaključku je SKS dobila zastopstvo v
štiristosedemnajstih občinah, skupno pa je imela 2619 odbornikov. To je bilo
precej manj od SLS, ki si je s propagiranjem slovenske avtonomije uspela povrniti zaupanje in prevzela 61 % mest, t. j. 7654 odbornikov.108 V SKS so upali na
večji uspeh. Pojavljale so se kritike na račun sodelovanja z JDS, ki so menda
velikokrat ravnali brez upoštevanja interesov SKS ali celo proti njim. Liberalci
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so ljudstvu sporočali, da naj bi bila SKS zgolj privesek JDS, kar je škodilo njenemu ugledu.109 Sodelovanje v vladi torej ni izpolnilo pričakovanj SKS, da bo s
tem še okrepila svoj položaj proti SLS.110 Kmalu pa se je pokazalo, da je bila tudi
politika SKS v konstituanti zastavljena napačno, saj je začela izgubljati svoje privržence.

Rešitelji ustave in države
Po vstopu v vlado se je SKS v Beogradu zavzemala za čim prejšnji sprejem ustavnega predloga, kot ga je predlagala Pašićeva vlada. Kmetijski poslanec Urek je
postal celo podpredsednik konstituante.111 V spominih na ustanovno dobo
Kraljevine SHS se je Vošnjak pohvalil, da je s podporo Pašićevemu ustavnemu
predlogu storil skupaj "s peščico poštenih slovenskih kmetov" izrazito državotvorno dejanje.112
Od konca januarja 1921 do srede februarja 1921 je razprava o bodoči
državni ureditvi potekala v skupščinskem ustavnem odboru, ki ga je vodil znani
srbski pravnik Slobodan Jovanović. SKS je v odboru zastopal Vošnjak, ki je znotraj očitno vse manj "samostojne" kmetijske druščine v skupščini dobro izkoristil svoj status "kvalificiranega" poslanca.113 Njegovi sodobniki so ugotavljali,
da je postal Vošnjak v Ustavotvorni skupščini kot predstavnik SKS prvovrstni
"tolmač njenega mišljenja".114 Vprašanje pa je, kako so se njegova poudarjeno
unitaristična stališča, ki jih je zagovarjal že med vojno kot član emigrantskega Jugoslovanskega odbora, ujemala s predstavami ostalih poslancev SKS, ki
njegovih bogatih političnih izkušenj niso imeli. Prepeluhova ocena mišljenja
Vošnjakovih kmečkih poslanskih kolegov je bila v tem oziru precej skeptična:
"Na ustavno vprašanje nove države niso polagali velike važnosti. V tem pogledu
so bil[i] tako rekoč brez skušenj in znanja. Do volitev so bili zagovorniki široke
ljudske in pokrajinske samouprave."115
14. aprila 1921 se je v konstituanti začela načelna razprava o ustavni ureditvi. Vošnjak se je sicer dokaj neprepričljivo trudil utemeljiti razliko med uni109
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tarizmom in centralizmom. Prvega, ki naj bi bil "začetek in konec državnega
življenja", je zagovarjal, drugega pa odklanjal. Bil je za decentralizacijo, vendar
ne na osnovi plemensko začrtanih pokrajin.116 Njegov koncept upravne decentralizacije je temeljil na drugih, zlasti gospodarskih kriterijih. Na čelu pokrajine bi bil predsednik pokrajinske skupščine in kraljevi namestnik. Pokrajinska
skupščina bi poleg izvoljenih pokrajinskih odborov imela upravno in zakonodajno oblast v pokrajini. Delokrog pokrajinske uprave bi med drugim obsegal
upravo pokrajinskega imetja, gradnjo cest, železnic, mostov, poljedelstvo, gozdarstvo, ribištvo in zdravstvo.117
Vladni ustavni predlog je Vošnjak odločno podpiral, v določenih delih pa
se mu je zdel še celo premalo unitaristično naravnan. Glede vprašanja monarhije ali republike, ki je takrat pretresalo tudi vrste SLS, pa so v glasilu SKS že
v začetku leta 1921 zapisali, da "ne moremo zahtevati, da mora večina plesati
tako, kakor mi hočemo". Odločitev o obliki vladavine so prepuščali Srbom in se
zavzeli za popolno nacionalno enotnost. Za novo državo so predlagali ime, ki
ne bi vsebovalo imen narodov – Jugoslavija. S tem bi premagali ideološke razlike med narodi in dokumentirali zavedanje, da v novi, združeni državi Slovenci,
Hrvati in Srbi postanejo en narod.118
Posebej odločno pa je Vošnjak nastopil pri utemeljitvi uradnega jezika
Kraljevine SHS. Na enem od zasedanj ustavnega odbora je celo nasprotoval 3.
členu osnutka ustave, ki ga je Pašićeva vlada predložila Ustavotvorni skupščini.
Osnutek tega člena je določal, da je uradni jezik kraljevine srbsko-hrvaški jezik,
medtem ko "v slovenskih krajih velja kot uradni jezik tudi slovenski dialekt". V
razpravi o podrobnostih osnutka ustave je Vošnjak predlagal, da iz člena izbrišejo izraz "slovenski dialekt" in kot uradni državni jezik določijo "srbsko-hrvaško-slovenski jezik". S tako odločitvijo bi bili korak bliže nastanku enega naroda z enim narodnim jezikom, ki bi bil osnova za razvoj kulture jugoslovanskega
naroda. Predlog so potrdili vsi člani ustavnega odbora, razen komunisti. Vošnjakove intervencije se ni dalo popraviti oz. spremeniti. To so poskušali poslanci
socialdemokratskega kluba, ki so predlagali, da bi za Slovenijo veljal kot uradni
jezik slovenski. Tega predloga pa ustavni odbor ni potrdil.119
Za razliko od poslancev Jugoslovanskega kluba, ki so Pašićevemu predlogu oporekali do konca, je SKS pokazala precej večjo fleksibilnost. Vošnjak je v
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imenu SKS poudaril, "da bo glasoval za sprejem ustave, ker je državi potrebna,
ker ni reakcijonarna, ker predvideva samoupravo po okrožjih in končno, ker
onemogučuje plemenske politične grupacije". Pri tem je bil pripravljen iti celo
tako daleč, da je deloma zatajil znamenito Krfsko deklaracijo, ki jo je leta 1917
sam podpisal, češ da v danih razmerah ni povsem izvršljiva. Ugovarjal je tudi
očitkom, da bo ustava sprejeta brez zastopnikov največje hrvaške stranke in
je torej naperjena proti Hrvatom. Po Vošnjakovem mnenju celo 49 mandatov
HRSS naj ne bi odražalo "prave ljudske volje".120 No, razvoj dogodkov je pokazal,
da je Vošnjak tovrstne kritike znal v Beogradu dobro vnovčiti. O tem priča zlasti
njegovo imenovanje za poslanika Kraljevine SHS v Pragi konec julija 1921.121
Pašić je v zaključnem govoru pred načelnim glasovanjem 12. maja 1921
povedal, da predložena ustava nudi vse potrebne garancije, ki so potrebni za
demokratični razvoj. Poleg tega je nastala po vzoru na srbsko, ki naj bi jo Srbiji nekoč zavidali vsi demokratični narodi. Še zlasti naj bi si jo želeli "bratje" v
Avstro-Ogrski, ki naj bi "ječali pod težkim avtokratskim režimom in govorili,
kdaj bomo doživeli, da bi tudi mi imeli iste svoboščine in iste pravice, ki jih
imajo Srbi v Srbiji". No, sedaj naj bi se jim želja izpolnila. Na očitke o pretirani
centralizaciji je Pašić odgovoril, da naj bi bila nujna zaradi zunanjepolitičnih
razmer. Državo je potrebno okrepiti, to pa naj ne bi bilo mogoče s staroavstrijsko metodo, ki je "brate" razdvajala, namesto da bi jih združevala. Po Pašićevem
mnenju naj bi bila za konsolidacijo države potrebna ena vlada in en parlament.
Dejal je, da ne razume tistih, ki neprestano govorijo o enem troimenem narodu, po drugi strani pa se zavzemajo za avtonomne pokrajinske enote, kot jih je
poznala stara Avstrija. Pašić je Slovencem in Hrvatom svečano zagotovil, naj ne
skrbijo, da bi jim Srbi po vsem, kar so naredili "za svobodo in združitev svojih
bratov", storili kaj žalega.122
V razpravi v Ustavotvorni skupščini je na koncu prevladala Pašićeva (samo)
volja. Opozicijske stranke so se namreč bojevale proti predsedniku vlade povsem nekoordinirano. Povsem nekooperativni hrvaški tribun Radić je sploh
odklonil sodelovanje v konstituanti, ker ni hotel priseči zvestobe srbskemu
kralju. Komuniste je vlada izločila iz igre z zloglasno Obznano. Poslanci Narodnega kluba, ki so v konstituanti zastopali barve hrvaških meščanskih krogov,
so sicer dolgo vztrajali in prepričevali vlado, naj hrvaško vprašanje rešuje sporazumno in ne z diktatom. Toda tudi njihove zahteve je Pašić gladko prezrl. Tik
pred načelnim glasovanjem 12. maja 1921 je Narodni klub protestno zapustil
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Prepeluh, Kmetski pokret, str. 19–20.
Na poslaniškem mestu pa se je Vošnjak obdržal komaj poldrugo leto, nakar je bil proti svoji volji
odpoklican. Menil je, da se mu je zgodila "v tej praški aferi" velika krivica. Pri tem pa menda prav Pašić,
ki mu je Vošnjak pomagal reševati ustavni načrt, "ni igral lepe igre". (Vošnjak, U borbi, str. 382).
122
Rahten, Slovenska ljudska stranka, str. 81–82.
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Pašićeva vlada pri zaprisegi kraljeve vojske, 18. avgusta 1921; v sredini Ivan Pucelj, takrat minister za
kmetijstvo (Ostalina Ivana Puclja)

konstituanto. Kot zadnji so14. junija iz skupščine odkorakali poslanci Jugoslovanskega kluba. Ko se je tako Pašić znebil glavnine opozicije, je dan pred odločilnim glasovanjem sklenil sporazum še z zastopniki SKS ter JMO in Džemijeta
muslimanskih begov, s čimer si je dokončno zagotovil večino.123
Po polletnem delu Ustavotvorne skupščine je bila na srbski nacionalni
praznik, 28. junija 1921, Vidovdanska ustava sprejeta. Zanjo je glasovalo 223
poslancev, proti pa 35. Med slovenskimi strankami so zanjo poleg liberalcev v
JDS glasovali le še poslanci SKS. Proti so se izrekli slovenski narodni socialisti
in socialni demokrati. Tej potezi SKS je sledil negativen odmev v slovenski javnosti, ne samo med nasprotniki, ampak tudi med lastnimi somišljeniki, kar je
vodilo v stopnjevanje notranjih razprtij v stranki.124 Pravzaprav je bila SKS edina
od agrarnih strank v konstituanti, ki je glasovala za Vidovdansko ustavo. Anton
Novačan, ki je postal novi (kratkotrajni) slovenski zaveznik srbskih "zemljoradnikov", je ob tem ugotovil, da so v SKS "prestregli srčno kri slovenskega kmeta",

123

Gligorijević, Parlament, str. 106–107; Pirjevec, Jugoslavija, str. 24; Perovšek, "Slovenska politika", str.
441.
124
Mikuž, Oris, str. 204–208, Zečević, Na zgodovinski prelomnici, str. 95–96; Vodopivec, Od Pohlinove
slovnice, 174–176;
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a "namesto v kelih zlat, natočili so jo v korito sebičnosti".125
SKS se je sicer tudi po sprejetju Vidovdanske ustave uspela obdržati na slovenski politični sceni, a je ostala precej izolirana. V beograjski vladi je sedela
do konca leta 1922, ko je Pašić ni več potreboval za zagotavljanje večine svoji
narodnoradikalni vladi.126 Na skupščinskih volitvah leta 1923 je SKS dobila le
en mandat, ki je pripadel Puclju. Slednji je nato kot poslanec ali minister spretno krmaril med čermi beograjske politike vse do razpada države. A volilnega
rezultata iz leta 1920 ni SKS nikoli več uspela ponoviti. Njeno geslo "V boj za
staro pravdo" je očitno izgubilo svojo prepričevalno moč.

Nina Steinbacher, Andrej Rahten
"IN THE FIGHT FOR OLD JUSTICE!"
– ESTABLISHMENT AND ACTIVITIES OF THE INDEPENDENT
AGRICULTURAL PARTY UNTIL THE END OF THE CONSTITUENCY
MEETING

SUMMARY
After the establishment of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes on December 1, 1918, important changes occurred in Slovene politics. The main political
orientations of the time remained catholic, liberal, and social-democratic, but
soon new political parties and groups began to emerge. As a serious alternative
to the All-Slovene People's Party (VLS), led by Anton Korošec, a new political
party was established in the Slovene countryside on June 1, 1919. It was the
Independent Agricultural Party (SKS) that influenced work of local villagers.
Although a party of the rich liberal class in the countryside, it soon managed to
attract wider rural classes and it soon threatened the traditional political forces.

125
126

Melik, "Slovenski liberalni tabor", str. 22–23.
Prepeluh, Kmetski pokret, str. 20.
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Although the party was "independent" by name, the researches show that it was
financially and politically supported by the Yugoslav Democratic Party (JDS),
since JDS wanted to beat the political opponents VLS by supporting SKS.
The main protagonist of the SKS was Ivan Pucelj (1877–1945), member of
the Parliament for several times and minister. Although we still don't have the
complete monography about SKS, we can learn a lot about it in its early years
from the work of Albin Prepeluh. Recently an increasing interest has been felt
among historians in the activities of Pucelj and his political companions. This
article deals with the founding and early activities of the SKS as well as with its
politics until the end of the constituent convention meeting of the Kingdom
of Serbs, Croats and Slovenes. The SKS reached the peak of its development
shortly after its establishment, in the elections to the Constitutional Assembly,
when it won the most mandates in its history.
The landowner Jakob Kušar was elected to be the first head of the SKS.
Other members of the party leadership came from the rural environment as
well. The party was officially registered at the Regional Government for Slovenia on June 26, 1919. After the party officially started to work, the bulletin
Kmetijski list (Agricultural Journal) started to come out.
The SKS relatively soon became organisational stable, so it was time to
bring its political programme into life. The leaders of SKS appealed farmers to
join, they emphasized the importance of education and demanded the establishment of agricultural schools by the authorities, they stood up for the competitiveness of agricultural products, which would be achieved by improving
transportation, trade and customs, all for the benefit of the farmers. Regarding
the issue of the agrarian reform, they strived for its "fair" implementation to
preserve Slovene large estates as much as possible. By intendant "farmer constitution" poor farmers could be protected by getting their own representatives in
government, who could achieve several benefits, including the shorter military
service.
With this programme SKS took part in the elections in the constituent
convention on November 28, 1920, where it surprisingly collected a fifth of all
Slovenian votes and received eight parliamentary seats. The party achieved a
similar success in the elections to the municipal committees in major cities on
April 26, 1920. But after that a rapid decline in its support can be noticed. At the
end of March 1921 SKS entered the government led by Nikola Pašić and Ivan
Pucelj became minister for agriculture and water. Changes in the orientation of
SKS negatively influenced the support among voters, although SKS continued
to follow the attempts to improve the farmers' situation.
After entering the Belgrade Government SKS abandoned its previous
demands for Slovene autonomy and firmly placed itself on the side of "Yugoslav
integralism" and centralism at Constituent Assembly. The party's representatives,
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including the experienced politician and the member of the former emigrant
Yugoslav Committee, Bogumil Vošnjak, emphasized the "unitary-national"
programme and were eager to accept the government's institutional proposal
as soon as possible. The Vidovdan Constitution finally passed on June 28, 1921,
also with the help of SKS votes, which led to strong critics of party's political
opponents as well as their own members. The punishment for its unprincipled
politics followed already in the parliamentary elections in 1923, when SKS won
only one mandate.
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Izvleček:

Na začetku junija 1945 je bilo ustanovljeno Sodišče slovenske narodne časti.
Do konca avgusta 1945 je sodilo tistim, ki so med vojno na kakršenkoli način
sodelovali z okupatorji. Izrekalo je naslednje kazni: izgubo narodne časti, lahko
ali težko prisilno delo ter popolno ali delno zaplembo premoženja v korist
države. Petčlanski senati so zasedali v Ljubljani, Kranju, Novem mestu, Celju,
Mariboru, na Ptuju in v Murski Soboti. Predsedniki in tajniki senatov so bili
pravniki, člani senatov pa osebe brez pravne izobrazbe. Na Ptuju sta sodila dva
senata, prva razprava proti osmim obtoženim je bila 9. julija 1945. Postopek
pred sodiščem je bil hiter in kratek. Ptujska senata sta obravnavala 382 oseb, 308
sta jih obsodila, 74 oprostila. Po ukinitvi sodišča in objavi pomilostitve je bila
obsojenim v celoti odpuščena kazen lahkega ali težkega prisilnega dela. Pravne
posledice kazni izgube narodne časti so bile omejene na izgubo političnih in
državljanskih pravic, tudi volilne pravice. Kazen zaplembe premoženja je ostala
v veljavi.

Ključne besede:

Sodišče slovenske narodne časti, sodniki, kazenski postopek, kaznovalna
politika, kazenski procesi, izguba narodne časti, prisilno delo, zaplemba
premoženja, Ptuj, 1945
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Uvod1
Komunistična partija Jugoslavije/Slovenije (KPS) je med drugo svetovno vojno
izvedla revolucijo s ciljem prevzeti oblast.2 To se je tudi zgodilo in partija je, kot
piše zgodovinarka dr. Vida Deželak-Barič, ob koncu vojne "povsem obvladovala politično, vojaško in represivno področje".3 Revolucionarnemu prevzemu
oblasti je sledilo obdobje hude represije, ki je trajalo do začetka 50-ih let. Takrat
je KPS z različnimi represivnimi ukrepi, ki so privedli najhujših in sistematičnih
kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin, utrjevala oblast in svoj monopolni položaj. S pomočjo Jugoslovanske armade, Oddelka za zaščito naroda
(Ozna) in Korpusa narodne osvoboditve Jugoslavije (Knoj) je začela s t. i. čiščenjem. V tem procesu je imelo pomembno vlogo tudi sodstvo, ki je bilo orodje
KPS za obračun z dejanskimi in domnevnimi nasprotniki; ti so bili obsojeni na
številnih političnih sodnih procesih.4
Temeljne značilnosti pravosodnega sistema in kazenskega sodstva v Sloveniji po koncu vojne so danes znane.5 Zato na tem mestu zgolj poudarimo, da je
bil pravosodni sistem vzpostavljen povsem na novo, prav tako so bili sprejeti

1

2

3

4

5

Raziskovalni program št. P6-0380 je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike
Slovenije iz državnega proračuna.
Več o tem npr.: Janko Prunk, "Idejni in praktični vzori slovenske komunistične revolucije 1941–
1945", Studia Historica Slovenica 17, št. 1 (2017), str. 237–244; Tamara Griesser-Pečar, "September
16, 1941: The Outbreak of Civil War", v: Slovenia in 20th century, The legacy of totalitarian regimes,
ur. Mateja Čoh Kladnik (Ljubljana, 2016), str. 29–52; Damjan Hančič, "The Origins of the Communist
Revolution and the Civil War in Slovenia in 1941–1942", v: Slovenia in 20th century, The legacy of
totalitarian regimes, ur. Mateja Čoh Kladnik (Ljubljana, 2016), str. 83–101; O vzponu komunizma na
Slovenskem, ur. Lovro Šturm (Ljubljana, 2015); Ljuba Dornik Šubelj, Ozna in prevzem oblasti 1944–46
(Ljubljana, 2013); Jera Vodušek Starič, "Vzpostavitev komunističnega režima v Sloveniji in Jugoslaviji",
v: Totalitarizmi na Slovenskem v 20. stoletju, ur. Damjan Hančič (Ljubljana, 2010), str. 16–34; Vida
Deželak-Barič, "Preparations of the communist party of Slovenia for the takeover of power 1944–
1945", v: 1945 – a break with the past: a history of central European countries at the end of World War II,
ur. Zdenko Čepič (Ljubljana, 2008), str. 123–140; Marjeta Adamič, Darinka Drnovšek, Metka Gombač,
Marija Oblak-Čarni, Dokumenti organov in organizacij narodnoosvobodilnega gibanja v Sloveniji, knj.
8–12 (Ljubljana, 2008–2016); Vida Deželak-Barič, Komunistična partija Slovenije in revolucionarno
gibanje 1941–1943 (Ljubljana, 2007); Tamara Griesser-Pečar, Razdvojeni narod, Slovenija 1941–
1945: okupacija, kolaboracija, državljanska vojna, revolucija (Ljubljana, 2005); Jera Vodušek Starič,
Prevzem oblasti 1944–1946 (Ljubljana, 1992) (dalje: Vodušek Starič, Prevzem oblasti); Dokumenti
ljudske revolucije v Sloveniji, knj. 1–7, ur. Tone Ferenc et al. (Ljubljana, 1962–1989); Metod Mikuž,
Pregled zgodovine narodnoosvobodilne borbe v Sloveniji, knj. 1–5 (Ljubljana, 1960–1973).
Vida Deželak-Barič, "Priprave in izvedba revolucionarnega prevzema oblasti na Slovenskem leta
1945", Studia Historica Slovenica 16, št. 2 (2016), str. 367–398, še posebej str. 383.
Prim.: Milko Mikola, Rdeče nasilje, Represija v Sloveniji po letu 1945 (Celje, 2012) (dalje: Mikola, Rdeče
nasilje), str. 235–247.
Osnovna načela, na katerih sta temeljila povojni pravosodni sistem in kazensko sodstvo, so bila: 1.
po načelu enotnosti oblasti so bila sodišča del enotne in nedeljive ljudske oblasti; 2. po načelu o diskontinuiteti novega pravnega reda s pravnim redom Kraljevine Jugoslavije se predvojni predpisi niso
smeli uporabljati; 3. načelo o volilnosti sodnikov in porotnikov; 4. načelo laičnega sodstva (sodili so
"sodniki" brez pravne izobrazbe); 5. močna vloga javnega tožilstva, ki je bilo neposredno povezano s
partijo; 6. odvetniki niso bili neodvisni.
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novi predpisi (zakoni), ki so urejali področje kazenskega prava.6
Prvi množični politični procesi so se začeli poleti 1945. Ministrstvo za pravosodje je sredi maja 1945 izdalo posebno uredbo,7 s katero je bilo ustavljeno
poslovanje vseh sodišč, ki niso bila ustanovljena na podlagi odloka Predsedstva
Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta (SNOS) o začasni ureditvi narodnih
sodišč in narodnih sodnikih iz septembra 1944.8 Izvajanje kazenskega sodstva
je takrat prešlo na vojaška sodišča, ki so bila na novo organizirana maja 1944
z Uredbo o vojaških sodiščih,9 na podlagi katere so sodila in izrekala kazni tudi
poleti 1945.10
Poleg vojaških sodišč je poleti 1945 izvajalo kazensko sodstvo Sodišče slo-

6

7

8
9
10

Več o tem npr.: Jelka Melik, Mateja Jeraj, "Slovensko kazensko sodstvo v letu 1945", Studia Historica
Slovenica 16, št. 2 (2016), str. 449–464; Tamara Griesser-Pečar, "Show trials in Slovenia: the case of
Ljubo Sirc", Dileme 3, št. 1 (2019), str. 119–146; Odvetnik in oblast: dr. Igor Rosina (1900–1969), ur.
Jure Gašparič (Ljubljana, 2017); Mateja Jeraj, Jelka, Melik, Kazenski proces proti Črtomirju Nagodetu in
soobtoženim, Epilog (Ljubljana, 2017); Lovro Šturm, "Revolucionarno kazensko pravo na Slovenskem
po drugi svetovni vojni", v: Brezpravje "v imenu ljudstva", ur. Mateja Čoh Kladnik (Ljubljana, 2016),
str. 46–61; Boštjan Kolarič, "Politični sodni procesi na Slovenskem po koncu druge svetovne vojne",
v: Brezpravje "v imenu ljudstva", str. 62–72; Mateja Čoh Kladnik, "Kazensko sodstvo poleti 1945",
v: Brezpravje "v imenu ljudstva" (dalje: Čoh Kladnik, "Kazensko sodstvo poleti 1945"), str. 73–92;
Tamara Griesser-Pečar, "Božični proces", v: Brezpravje "v imenu ljudstva", str. 93–110; Jelka Melik,
Mateja Jeraj, Kazenski proces proti Črtomirju Nagodetu in soobtoženim (Ljubljana, 2015); Žiga
Koncilija, Politično sodstvo: sodni procesi na Slovenskem v dveh Jugoslavijah (Ljubljana, 2015), str.
158–320; Tamara Griesser-Pečar, "Anton Strle na zatožni klopi", Bogoslovni vestnik 75, št. 3 (2015),
str. 569–579; Tamara Griesser-Pečar, "Kočevski proces: prvi komunistični politični proces na
Slovenskem", v: Revolucionarno nasilje, sodni procesi in kultura spominjanja, ur. Mateja Čoh Kladnik
(Ljubljana, 2014), str. 95–106; Mateja Čoh Kladnik, "Sodni procesi proti kmetom v letih 1945–1951",
v: Revolucionarno nasilje, sodni procesi in kultura spominjanja, str. 107–118; Neža Strajnar, "Sodni
procesi proti pripadnikom nekatoliških verskih skupnosti v obdobju komunizma v Sloveniji", v:
Revolucionarno nasilje, sodni procesi in kultura spominjanja, str. 119–129; Mikola, Rdeče nasilje, str.
235–318; Tamara Griesser-Pečar, Cerkev na zatožni klopi, Sodni procesi, administrativne kazni, posegi "ljudske oblasti" v Sloveniji od 1943 do 1960 (Ljubljana, 2005); Gašper Dovžan, Urška Tekavec,
Temne strani slovenske pravne preteklosti v luči slovenske ustave (Ljubljana, 2001); Aleš Gabrič,
Polona Kekec, Brigita Rajšter, Odvetnica in pisateljica Ljuba Prenner: pogumna, da je bila drugačna (Ljubljana, 2000); Roman Ferjančič, Lovro Šturm, Brezpravje, slovensko pravosodje po letu 1945
(Ljubljana, 1998); Tamara Giesser Pečar, France M. Dolinar, Rožmanov proces (Ljubljana 1996); Milko
Mikola, Sodni procesi na Celjskem 1944–1951 (Celje 1995) (dalje: Mikola, Sodni procesi na Celjskem);
Jera Vodušek-Starič, "Ozadje sodnih procesov v Sloveniji v prvem povojnem letu", Prispevki za novejšo zgodovino 32, št. 1–2 (1992), str. 139–154; Božo Repe, "Povojni sodni procesi", v: Povojna zgodovina na Slovenskem (Slovenj Gradec, 1992), str. 54–63; Dachauski procesi, ur. Martin Ivanič (Ljubljana
1990); Boro Krivokapić, Dahauski procesi (Beograd 1986).
Uradni list Slovenskega narodnoosvobodilnega sveta in Narodne vlade Slovenije (dalje: Uradni list
SNOS in NVS), št. 5/1945.
Uradni list SNOS in NVS, št. 4/1945.
Josip Broz Tito, Zbrana dela, knj. 20 (Ljubljana, 1986), str. 125–134.
Več o tem npr.: Tamara Griesser-Pečar, "Značilnosti revolucionarnega sodstva", Dileme 1, št. 1/2
(2017), str. 119–138; Lovro Šturm, "Slovenia. Law and Non–Law after 1941", v: Slovenia in 20th
century, The legacy of totalitarian regimes, ur. Mateja Čoh Kladnik (Ljubljana 2016), str. 277–310;
Renato Podbersič, "Partizansko sodstvo na Primorskem", v: Brezpravje "v imenu ljudstva", str. 9–28;
Čoh Kladnik, "Kazensko sodstvo poleti 1945", str. 75–81; Boštjan Kolarič, "Revolucionarno pravo",
v: Revolucionarno nasilje, sodni procesi in kultura spominjanja, str. 32–43; Mikola, Rdeče nasilje str.
251–282; Mikola, Sodni procesi na Celjskem, str. 4–87.
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venske narodne časti. Njegovo ustanovitev je načrtovala KPS že pred koncem
vojne; centralni komite KPS je namreč 7. marca 1945 sprejel kratko direktivo:
"Treba organizirati sodišča narodne časti."11 Politične priprave na ustanovitev
sodišča je vodil politbiro centralnega komiteja KPS, ki je na seji 2. junija sklenil,
da je treba začeti s politično kampanjo za pripravo procesov. Član politbiroja
in predsednik slovenske vlade Boris Kidrič je takrat poudaril: "Polit. priprava v
zvezi s sodiščem nar. časti. Propaganda vnaprej, zahtevati ostre kazni. Pokazati,
kaj mase pretrpele – konkretno – vzbuditi bes."12 Politbiro je 21. junija ugotovil,
da je vse pripravljeno za začetek delovanja sodišča.13

Sodišče slovenske narodne časti
Sodišče slovenske narodne časti je bilo ustanovljeno z Zakonom o kaznovanju
zločinov in prestopkov zoper slovensko narodno čast (ZSNČ),14 ki ga je sprejelo
Predsedstvo SNOS-a 5. junija brez razprave in je bil uradno objavljen štiri dni
kasneje. Po zakonu je bilo to posebno sodišče "za zločine in prestopke zoper
slovensko narodno čast /…/, ki bo po določilih tega zakona po vsem slovenskem
ozemlju sodilo zločine in prestopke zoper slovensko narodno čast, storjene v
času sovražne okupacije oz. v zvezi z njo".15 Ob sprejetju zakona je Javno tožilstvo Slovenije, ki ga je takrat vodil major Jernej Stante, sporočilo, da je smisel
zakona "izključiti iz javnega življenja in vzeti narodno čast onemu, ki je žalil to
kolektivno svetinjo; zapleniti v korist države narodno premoženje, pridobljeno
z izdajstvom; prisiliti na delo v korist narodne skupnosti one, ki so parazitsko
in izdajalsko živeli na korist svojega naroda".16 Podobna sodišča so poznali v
Franciji, Bolgariji, Romuniji, na Češkoslovaškem in vsi jugoslovanski narodi.17
11

12
13
14

15
16
17

Arhiv Republike Slovenije (ARS), SI AS 1589 III, Centralni komite Zveze komunistov Slovenije, 1945–
1990 (dalje: AS 1589 III), Zapisnik seje 7. marca 1945 (št. 18058–18062).
Darinka Drnovšek, Zapisniki politbiroja CK KPS/ZKS 1945–1954 (Ljubljana, 2000), str. 27.
Prav tam, str. 33; ARS, AS 1589 III, šk. 1, a. e. 11, Zapisnik seje 21. junija 1945.
Uradni list SNOS in NVS, št. 7/1945. Več o tem npr.: Čoh Kladnik, "Kazensko sodstvo poleti 1945",
str. 81–88; Mikola, Rdeče nasilje, str. 282–296; Mojca Kobale, Sodišče narodne časti (Maribor, 2010);
Mateja Čoh, "V imenu slovenskega naroda: krivi!" (Maribor, 1998); Milko Mikola, Sodni procesi na
Celjskem (Celje, 1995), str. 92–94; Roman Brunšek, Procesi pred sodišči narodne časti v ljubljanskem
okrožju (Ljubljana, 1993); Vodušek Starič, Prevzem oblasti, str. 275–278.
Uradni list SNOS in NVS, št. 7/1945.
"Sodišče narodne časti bo v bližnjih dneh pričelo z delom", Ljudska pravica, 21. junij 1945, št. 50, str. 3.
Prim.: Benjamin Frommer, National Cleansing: Retribution against Nazi Collaborators in Postwar
Czechoslovakia (Cambridge, 2005); Martina Grahek Ravančić, "U ime naroda: rad sudova za zaštitu
nacionalne časti Hrvata i Srba u Hrvatskoj 1945. godine", v: Človekove pravice in temeljne svoboščine: Za vse čase!, ur. Marta Milena Keršič in Damjan Hančič (Ljubljana, 2017), str. 159–175; Momčilo
Mitrović, Srpska nacionalna čast pred zakonom 1945. (Beograd, 2007); Marjan Mehle, "O vlogi vojaških in narodnih sodišč ter sodišča slovenske narodne časti", Slovenski poročevalec, 20. julij 1945, št.
78, str. 3.
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Alojzij Žigon (Marjeta
Oven in Maja Vavtar,
Vrhovno sodišče na
Slovenskem skozi čas
(Ljubljana, 2016), str.
55)

ZSNČ je, poleg ustanovitve in organizacije sodišča, določil tudi kazniva dejanja, tj. zločine in prestopke proti slovenski narodni časti,18 ter predpisal kazni.
Sodišče slovenske narodne časti je sodilo tistim, ki so med vojno politično, propagandno, kulturno, umetniško, gospodarsko, pravno ali upravno sodelovali

18

Po zakonu so bila zločin oziroma prestopek zoper slovensko narodno čast "vsa namerno izvršena
dejanja, ki jih sicer ni mogoče označiti za veleizdajo ali za pomoč okupatorju pri izvrševanju vojnih zločinov, ki pa so škodila ali bi utegnila škodovati ugledu in časti slovenskega naroda in njegovi
odpornosti." (Uradni list SNOS in NVS, št. 7/1945).
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z okupatorji in "domačimi izdajalci"; tistim, ki so bili leta 1941 na odgovornih
položajih in so prispevali h kapitulaciji in k porazu Kraljevine Jugoslavije ter
tistim, ki so bili v prijateljskih stikih s pripadniki okupacijskih vojsk in oblasti.
Za Slovenijo je bilo ustanovljeno eno sodišče narodne časti. Njegov sedež
je bil v sodni palači v Ljubljani, posamezni petčlanski senati pa so zasedali v
Ljubljani, Kranju, Novem mestu, Celju, Mariboru, na Ptuju in v Murski Soboti.
Sodišče so sestavljali predsednik in tajnik ter člani (predsedniki senatov, sodniki laiki) in tajniki senatov.19 13. junija 1945 je bil za predsednika Sodišča slovenske narodne časti imenovan nekdanji sodnik okrožnega sodišča v Ljubljani
Alojzij Žigon,20 za tajnika pa Jože Černe, referent za pravosodje pri narodnoosvobodilnem odboru Novo mesto. Takrat so bili imenovani tudi prvi člani in
tajniki sodišča.21
Predsedniki in tajniki senatov so bili pravniki, nasprotno pa lahko na podlagi uradnih objav22 ugotovimo, da so bili za člane senatov imenovani večinoma kmetje, delavci in obrtniki, torej osebe brez pravne izobrazbe in znanj. Na
ta način se je tudi v delovanju sodišča narodne časti uveljavilo načelo laičnega
sodstva, saj je bilo sodišče organizirano po "načinu slovenskih narodnih sodišč".
To pomeni, da je lahko postal član sodišča
vsak Slovenec z neomadeževano preteklostjo in ni nujno da je pravnik. Tako je
zagotovljeno, da bo tudi pri sodišču narodne časti prišla do izraza ljudska volja,
iz katere je zrasla naša narodna oblast in naša svoboda, ljudska volja, proti kateri
so prvenstveno naperjeni vsi prestopki in zločini proti slovenski narodni časti.23

Prva sodišča so bila organizirana na ta način jeseni 1944 na Dolenjskem, na
podlagi že omenjenega odloka o ureditvi narodnih sodišč. Isti princip je uporabila komunistična oblast tudi po koncu vojne, pri organizaciji rednih sodišč
jeseni 1945.24

19

20

21
22
23

24

Uradni list SNOS in NVS, št. 7/1945; Pokrajinski arhiv Maribor (PAM), SI_PAM/0721, Sodišče narodne
časti Maribor (dalje: PAM/0721), šk. 18/1.
Alojzij Žigon (1886–1964) je študiral pravo v Gradcu. Najprej se je kot sodnik zaposlil na sodišču v
Komnu ter nadalje:val delo v Trstu in Podgradu. Po prvi svetovni vojni je bil sodnik v Sevnici in Litiji,
nato na okrožnem sodišču v Ljubljani. Tam je bil odgovoren za zadeve pravosodne uprave, civilnopravdne zadeve in vodenje zemljiške knjige. Po ukinitvi Sodišča slovenske narodne časti je postal
predsednik Vrhovnega sodišča Federativne Slovenije in funkcijo opravljal do upokojitve leta 1948
(Marjeta Oven, Maja Vavtar, Vrhovno sodišče na Slovenskem skozi čas (Ljubljana, 2016), str. 55, http://
www.sodisce.si/mma_bin2.php?nid=2016122011481573&static_id=20161219134341, pridobljeno: 6. 8. 2019).
Uradni list SNOS in NVS, št. 9/1945.
Uradni list SNOS in NVS, št. 7/1945; št. 9/1945; št. 13/1945; št. 17/1945; št. 19/1945.
"Kaznovanje zločinov in prestopkov zoper slovensko narodno čast", Slovenski poročevalec, 7. junij
1945, št. 40, str. 4.
Uradni list Demokratične federativne Jugoslavije, št. 67/1945.
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Prva navodila o organizaciji in načinu dela sodišča narodne časti je poslal
Žigon predsednikom senatov 28. junija. Opozoril je, da so procesi pomembni
in občutljivi ter da morajo biti postopki pred sodiščem izpeljani čim hitreje.
Zapisal je: "Delo, katero imamo opraviti, naj ima značaj udarnega dela. Završeno mora biti v najkrajšem času. /.../ Stvar sama je take narave, da mora biti čimprej spravljena z dnevnega reda, ker silijo v to druge nič manj važne naloge kot
npr. ureditev rednih sodišč." Zato je pozval sodnike, naj razpisujejo razprave "na
čimkrajši čas in naj se zmore dnevno čimveč dela".25
Predsedstvo sodišča narodne časti je pošiljalo navodila predsednikom
senatov ves čas delovanja sodišča. Večinoma so se nanašala na postopke in
ravnanja z obtoženimi in obsojenimi, na izvrševanje izrečenih kazni po končanih razpravah ter na pisanje poročil.26 Predsedniki senatov so morali poročati
o poteku pomembnejših procesov, izrečenih kaznih in njihovem izvrševanju,
številu obsojenih in težavah, s katerimi so se srečevali senati. Ohranjena so
poročila o delovanju senatov v Mariboru, Murski Soboti in na Ptuju.27
Prve razprave pred sodiščem narodne časti so se začele mesec dni po
njegovi ustanovitvi, 4. julija 1945 v Mariboru in Ljubljani.28 Ostali senati so z
razpravami začeli nekaj dni kasneje. Od ustanovitve sodišča do prvih razprav
so posamezni senati in javna tožilstva zbirali gradivo za procese (prijave).
Istočasno je na podlagi prej omenjenega Kidričevega navodila potekala
intenzivna propagandna akcija, v kateri so časniki objavili številne prispevke
o narodni časti, narodnem izdajstvu in o tem, kakšno kazen si zaslužijo tisti, ki
so (naj bi) sodelovali z okupatorji. Pisali so o odgovornosti posameznikov in
pozivali ljudi, naj pomagajo pri odkrivanju "narodnih izdajalcev in zločincev".29

25
26
27

28

29

PAM, PAM 0721, šk. 18/1, navodilo 28. junija 1945.
Prim.: PAM, PAM/0721, šk. 18/1, navodila 16. in 19. julija 1945.
PAM, PAM/0721; SI_PAM/0719, Sodišče narodne časti Murska Sobota; Zgodovinski arhiv na Ptuju
(ZAP), SI_ZAP/0606, Sodišče slovenske narodne časti, senat na Ptuju, 1945 (dalje: ZAP/0606).
PAM, PAM/0721; Zgodovinski arhiv Ljubljana (ZAL), SI ZAL LJU 712, Sodišče slovenske narodne časti,
senat v Ljubljani (dalje: LJU 712).
Prim.: Josip Vidmar, "O narodni časti", Ljudska pravica, 8. junij 1945, št. 38, str. 1; "Odgovornost",
Ljudska pravica, 12. junij 1945, št. 42, str. 2; "Krvniki slovenskega naroda pred sodiščem", Ljudska
pravica, 14. junij 1945, št. 44, str. 2; "Sodišče narodne časti bo v bljižnjih dneh pričelo z delom", Ljudska
pravica, 21. junij 1945, št. 50, str. 3; J. P., "Sodišče slovenske narodne časti", Vestnik mariborskega
okrožja (dalje: Vestnik), 21. junij 1945, št. 13, str. 5; "Kazen", Ljudska pravica, 23. junij 1945, št. 52, str.
1; "Če ne bi bili mi, bi bili drugi, še hujši…", Vestnik, 5. julij 1945, št. 19, str. 1; "Narod sodi", Vestnik, 10.
julij 1945, št. 21, str. 2; "Razprava proti kulturbundovcem pred Sodiščem slovenske narodne časti v
Mariboru dne 17. julija 1945", Vestnik, 19. julij 1945, št. 25, str. 3; "Narod sodi", Vestnik, 31. julij 1945, št.
30, str. 3. Več o tem: Mateja Čoh Kladnik, "Sodišče slovenske narodne časti: propaganda", Dileme 1, št.
1–2 (2017), str. 139–158.
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Sodišče slovenske narodne časti na Ptuju
Na Ptuju sta sodila dva senata sodišča narodne časti, ki sta imela prostore v stavbi ptujskega odbora Osvobodilne fronte (OF). Predsedovala sta jima nekdanji
sodnik okrajnega sodišča iz Ljubljane Hubert Repovš30 in sodni pripravnik v
Ljubljani dr. Ljubo Drnovšek.31 Tajniki ptujskih senatov so bili odvetniški pripravnik iz Ljubljane dr. Rastko Močnik,32 sodni pripravnik iz Maribora Zvonimir
Gaberšček33 in odvetniški pripravnik s Ptuja Ivan Tobias.34
Člani (sodniki laiki) ptujskih senatov so bili kmet in član okrajnega odbora
OF Franc Belšak s Ptuja, gospodinja Terezija Cucek s Ptuja, mlinar iz Zgornjega Brega pri Ptuju in načelnik odseka za trgovski promet ptujskega okrajnega
odbora OF Marko Korošec, zidar Florjan Merc iz Podlesnika, "posestniški sin"
Franc Orban iz Ormoža, kmet Janez Prevoršek iz Žetal, zobozdravnik in član
okrajnega odbora OF Ciril Rajh iz Ljutomera, mlinar iz Cezanjevcev in član
okrožnega odbora OF v Mariboru Janko Ribič, članica narodnoosvobodilnega
odbora v Mariboru Ženka Sagadin ter železničar in mizar Leopold Voda iz Nove
vasi.35 Pisarniška dela je opravljala tajnica Nada Brumen.36
Predsedniki, tajniki in člani senatov sodišča narodne časti so morali priseči.
Prvi člani ptujskih senatov so prisegli pred predsednikom Žigonom in tajnikom
Černetom 5. julija, ostali do sredine julija pred predsednikoma in tajniki ptujskih senatov.37 Na podlagi zapisnikov o zaprisegi so dobili ustrezne dekrete o
imenovanju in so lahko začeli soditi.
Javni tožilec za mariborsko okrožje Jože Pavličič je 6. julija postavil za tožilca domačina Viktorja Kneza; njegova naloga je bila zbrati dokazni material,
pripraviti postopke in zagovarjati obtožnice pred ptujskima senatoma.38 Poleg
njega so v pripravljalnem postopku in na glavnih obravnavah kot javni tožilci
sodelovali še Dušan Breznik, Stane Novak in dr. Vrbnjak.39
Tako oba predsednika ptujskih senatov kot tajnika Tobias in Gaberšček so
nekajkrat nastopili tudi kot člani senatov. Kot kaže, so na ta način reševali nezadostno število članov senatov, ki so bili potrebni za izvedbo glavnih obravnav,

30

31
32
33
34
35
36
37
38
39

Repovš je bil imenovan za tajnika sodišča z odlokom Predsedstva SNOS-a 13. junija 1945 (Uradni list
SNOS in NVS, št. 9/1945). Uradnega imenovanja za predsednika sodišča nismo našli.
Drnovšek je bil imenovan za člana sodišča 29. junija 1945 (Uradni list SNOS in NVS, št. 13/1945).
V Uradnem listu dr. Josip Močnik (Uradni list SNOS in NVS, št. 9/1945).
V Uradnem listu Gaberšek (Uradni list SNOS in NVS, št. 13/1945).
V Uradnem listu Janže Tobias (Uradni list SNOS in NVS, št. 17/1945).
ZAP, ZAP/0606, šk. 5/1; Uradni list SNOS in NVS, št. 13/1945; št. 17/1945; št. 19/1945.
ZAP, ZAP/0606, šk. 5/2.
ZAP, ZAP/0606, šk. 5/1, zapisniki o zaprisegi.
ZAP, ZAP/0606, šk. 5/2.
ZAP, ZAP/0606, kazenski spisi.
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Ptuj ob koncu vojne leta 1945 (ZAP, SI_ZAP/0287, Skupnost borcev inženirske brigade 7. korpusa
Narodnoosvobodilne vojske Slovenije, 1945)

ali se razprav iz različnih razlogov niso udeleževali. Kot sta poročala Drnovšek
in Močnik, ki sta prispela na Ptuj 16. julija, sta lahko razpravo razpisala šele za
19. julij, saj ob njunem prihodu Repovševega senata ni bilo in nista imela dovolj
članov, da bi sestavila senat.40
Podobno težavo je imel Repovš 15. in 16. julija v Ljutomeru, kjer je bil za
člana sodišča narodne časti imenovan samo Ribič. Ker je Ribič odšel na kongres
OF v Ljubljano, Repovš ni mogel sestaviti senata, kar je onemogočalo izvedbo razprav. Zato je Repovš poslal na Ptuj avto, da bi pripeljal v Ljutomer Korošca. Ta ni prišel; iz dokumentov ni mogoče ugotoviti, zakaj. Zaradi pomanjkanja prevoznih sredstev ni bilo mogoče pričakovati, da bi sodnika pripeljali
od drugod. Zato je Repovš na licu mesta imenoval Rajha za petega sodnika,
sicer bi moral preložiti razpravo za najmanj en dan.41 O Rajhu je dal ljutomerski odbor OF "najpovolnejša priporočila, zaradi česar upam, da ne bo zaprek
glede naknadnega imenovanja Rajha Cirila za člana sodišča slovenske narodne
časti". Po zaključku sodnih procesov v Ljutomeru je Repovš ocenjeval, da je bil
Rajh "glede informacij pri razpravi koristen, ni pa mogel biti odločilen, tako da

40
41

ZAP, ZAP/0606, šk. 5/3, poročilo 20. julija 1945.
ZAP, ZAP/0606, šk. 5/3, poročilo 16. julija 1945.

115

M. Čoh Kladnik: Sodišče slovenske narodne časti na Ptuju

Zapisnik o zaprisegi
člana Sodišča slovenske narodne časti
Janka Ribiča (ZAP,
ZAP/0606, šk. 5/1)

njegovo imenovanje pri končnem rezultatu razprave ni moglo biti škodljivo".42
Zato je prosil Žigona, naj poskrbi za njegovo imenovanje za člana senata,43 kar
se je tudi zgodilo.44
Še preden sta ptujska senata začela z delom, je Repovš sestavil prvo poročilo in ga 7. julija poslal na sedež sodišča v Ljubljano.45 V njem je predstavil razmere na širšem ptujskem območju med okupacijo ter opozoril na težave in dileme,
s katerimi so se srečevali sodniki in tožilci pri pripravi gradiva za procese in
procesiranju številnih osumljenih. Poročilo je pomembno predvsem zato, ker
je Repovš v njem izpostavil temeljna izhodišča kaznovalne politike in smernice
za delo senatov.
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ZAP, ZAP/0606, šk. 5/3, poročilo 18. julija 1945.
ZAP, ZAP/0606, šk. 5/3, poročilo 16. julija 1945.
ZAP, ZAP/0606, šk. 5/3, poročilo 20. julija 1945.
ZAP, ZAP/0606, šk. 5/2, poročilo 7. julija 1945.
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Po prvi Repovševi oceni je tožilsko delo zaostajalo, kar se je kazalo v tem, da
"pripravljalni postopek še ni bil izveden". Tožilec je uspel zaslišati le nekaj osumljencev, ne pa tudi priče, ki jih bo moralo zaslišati sodišče na samih razpravah.
Repovš je ocenjeval, da bo to "zavlačevalo" delo sodišča. Takšno stanje je bilo po
njegovem mnenju posledica pomanjkanja ustreznega kadra (pravnikov!). Rešitev je videl v kadrovski okrepitvi tožilske ekipe z vsaj dvema pravnikoma, "sicer
v liniji javnega tožilstva dela ne bodo zmogli". Pomanjkanje kadra je na primer
privedlo do situacije, ko je bila za 10. julij popoldne predvidena razprava proti
29 obtoženim, ki so bili "že pozvani v razpravno dvorano, obtožnice pa še ni".46
Repovš je tudi zato ocenjeval, da bo delo sodišča "zelo težavno". Z analizo do tedaj zbranih prijav je osumljene razdelil v tri glavne skupine. Ugotavljal
je, da je bilo največ prijav, ki so osumljene bremenile, da so opravljali različne
funkcije v Štajerski domovinski zvezi (npr. vodje celic, blokov),47 širili nacistično propagando ali so bili člani Wehrmannschafta.48 Po podatkih, ki jih je
sodišču narodne časti posredoval ptujski odbor OF, je bilo to članstvo v večini
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ZAP, ZAP/0606, šk. 5/2, poročili 8. in 10. julija 1945.
Štajerska domovinska zveza (Steirischer Heimatbund) je bila ustanovljena z odredbo šefa civilne uprave dr. Sigfrieda Uiberreitherja 10. maja 1941 in je bila med vojno edina dovoljena politična
organizacija na slovenskem Štajerskem. Postopno naj bi prerasla v nacistično stranko, ki pa na tem
območju ni bila nikoli ustanovljena. Njena glavna naloga je bila poskrbeti za popolno ponemčenje
spodnještajerskih Slovencev in iz njih napraviti zveste državljane nemškega rajha (obsežna propagandna dejavnost, vzgoja prebivalstva v nacističnem duhu, organiziranje tečajev nemškega jezika).
Na podlagi rasnega in političnega pregleda so postali posamezniki njeni dokončni (mariborski Nemci
in dotedanji člani Kulturbunda) ali začasni člani. Dokončni člani so dobili rdeče izkaznice, začasni
zelene. S članstvom v Štajerski domovinski zvezi je bilo povezano državljanstvo. Nemško državljanstvo so dobili vsi člani, ki so imeli 14. aprila 1941 stalno bivališče na Spodnjem Štajerskem. Začasni
člani so dobili nemško državljanstvo na preklic, tisti, ki državljanstva niso dobili, pa so bili zaščitenci
nemškega rajha. Organizacijsko je bila Štajerska domovinska zveza razdeljena na okrožja, v katerih
so Nemci ustanovili krajevne skupine, ki so se delile v celice, te pa v bloke. Zvezno vodstvo je imelo
sedež v Mariboru, na Ptuju je bilo okrožno vodstvo. Več o tem npr.: Irena Mavrič Žižek, Ptujsko okrožje
1941–1945 (Ljubljana 2007); Tone Ferenc, "Nemci na Slovenskem med drugo svetovno vojno", v:
"Nemci" na Slovenskem, ur. Dušan Nećak (Ljubljana, 2002), str. 100–106; Marjan Žnidarič, Do pekla
in nazaj, Nacistična okupacija in narodnoosvobodilni boj v Mariboru 1941–1945 (Maribor, 1997)
(dalje: Žnidarič, Do pekla in nazaj), str. 79–91; Vlado Horvat, "Štajerska domovinska zveza (Steirischer
Heimatbund) v ptujskem okrožju", Kronika 40, št. 3 (1992), str. 214–218; Tone Ferenc, Quellen zur
Nazionalsocialistischen Entnationalisierungspolitik in Slowenien 1941–1945 (Maribor, 1980), str.
41–42, 64, 76–78, 95–99, 309–315; Tone Ferenc, Nacistična raznarodovalna politika v Sloveniji v
letih 1941–1945 (Maribor, 1968) (dalje: Ferenc, Nacistična raznarodovalna politika), str. 210–218,
749–754; Tone Ferenc, "Politične in državljanske kategorije prebivalstva na Štajerskem pod nemško
okupacijo", Prispevki za zgodovino delavskega gibanja 1, št. 2 (1960), str. 69–124.
Več o tem npr.: Monika Kokalj Kočevar, "Vermanšaft na Gorenjskem", Studia Historica Slovenica
16, št. 3 (2016), str. 677–707; Andrej Zorko, Wehrmannschaft Štajerske domovinske zveze: zgodovinski razvoj in organiziranost na Spodnjem Štajerskem 1941–1945 (Ljubljana, 2011); Tone Ferenc,
"Wehrmannschaft v boju proti narodnoosvobodilni vojski na Štajerskem", v: Letopis Muzeja narodne osvoboditve LRS (Ljubljana, 1958), str. 81–157. Wehrmannschaft je bil organiziran kot polvojaška organizacija v okviru Štajerske domovinske zveze, in sicer po vzoru jurišnih oddelkov nacistične
stranke (Sturmabteilung, SA). Vermani so lahko postali sposobni moški od 18. do 45. leta starosti. Cilj
organizacije je bil vojaško vzgajati člane v nacističnem duhu ter tako prispevati k ponemčenju slovenske Štajerske. Na Ptuju je imel sedež II. bataljon Wehrmannschaft polka Spodnja Štajerska.
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primerov "prisilnega značaja in so bili v taki organizaciji včlanjeni menda vsi
sposobni moški". Zato sta se Repovž in Knez dogovorila, da tožilec obtoži tiste
osumljene, "ki so v svojem delovanju pokazali večjo vnemo in navdušenost".
Enaka je bila situacija glede oseb, ki so imele rdečo izkaznico Štajerske domovinske zveze. Takšne izkaznice so po podatkih sodišča dobile "le okupatorju
poslušne in zanesljive osebe", od leta 1943 dalje pa "skoro vsi. V prvih letih pa
so te legitimacije dobivali res taki, ki so do okupatorja kazali preveč hlapčevstva
in stremuštva. V pregonu bo tožilec zato omenil le take primere." V drugo skupino je uvrstil prijave, ki so bremenile ženske, da so (naj bi) imele prijateljske in
intimne stike s pripadniki okupatorske vojske in drugih nacističnih organizacij.
Repovš je ugotavljal, da je ljudstvo takšno ravnanje "ostro obsojalo" in pričakovalo "pravično kazen". V tretji skupini pa so bili osumljeni, ki so (naj bi) z
veseljem pričakali okupacijo. Stališče sodišča je bilo, da je šlo v teh primerih
večinoma za Slovence, ki so živeli v zelo slabih materialnih in socialnih razmerah in so bili v Kraljevini Jugoslaviji "predmet izkoriščanja". Med okupacijo so
se, tako Repovš, večinoma "približali narodno osvobodilni borbi" in jim sodišče
ni imelo namena izreči visokih kazni. Zelo malo je bilo prijav o gospodarskem
sodelovanju z okupatorjem, kar je bilo po mnenju sodišča posledica tega, da je
nemški okupator v podjetja nameščal svoje ljudi. Zato je Repovš ocenjeval, da
bo glede na opisane
značilnosti kraja nujna povezanost in medsebojna pomoč vseh sodelujočih faktorjev, kajti le na ta način bo možno rešiti vprašanje tako, kot to zahtevajo prilike, zlasti politično vzgojnega značaja. Zaradi tega bo sodišče prirejalo pogoste
sestanke članov sodišča, obenem s predstavniki okrožnega odbora OF, sodelavcev tožilstva in predstavnikov Ozne.49

Opisane razmere se do sredine julija niso spremenile. Kot sta po pregledu
okoli 800 prijav takrat ugotavljala Drnovšek in Močnik, o marsikateri prijavi
ni bilo mogoče razpravljati, saj bodisi niso vsebovale kaznivih dejanj po ZSNČ,
bodisi so obdolženi krivdo zanikali, kar so potrjevale tudi priče. Ker sta ugotovila, da večje število oprostilnih sodb "ne vpliva dobro na občinstvo", se je Drnovšek z javnim tožilcem dogovoril, da bo tožilstvo v takih primerih odstopilo od
pregona.50
Omeniti je treba še en vidik, ki je vplival na kaznovalno politiko sodišča,
namreč razvoj partizanskega gibanja, nastanek OF in ljudske oblasti na širšem ptujskem območju med vojno. Repovš je v več poročilih poudarjal, da se
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ZAP, ZAP/0606, šk. 5/2, poročilo 7. julija 1945.
ZAP, ZAP/0606, šk. 5/3, poročilo 20. julija 1945.
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je razvilo partizansko gibanje dokaj pozno in še "to ne v takem obsegu" kot v
Ljubljanski pokrajini in na Primorskem; enako je veljalo za OF. O nastanku ali
razvoju ljudske oblasti v času vojne pa "tu ne more biti govora". Zato po njegovi oceni na širšem ptujskem območju "še ni vstala reakcija v pravem pomenu
besede. /…/ Mišljenja sem, da je pri izvajanju našega sodstva v kolikor nam bo tu
sploh moglo služiti za uničenje reakcije, biti skrajno previden." Sodišče narodne
časti je sodilo večinoma politično nerazgledanim Slovencem, ki so med vojno
sicer sodelovali z okupatorjem, vendar ne iz nacionalnih razlogov. Ocenjeval je,
da ti ljudje niso niti "najmanj reakcijonarni in bi se dalo prav iz njih s primernim
postopkom napraviti naše najboljše ljudi. Če pa bomo zoper take slepo in v
nerazumljivem nacijonalnem zaletu postopali prestrogo, bomo pomagali edinole reakciji k njeni okrepitvi."51

Začetek postopkov pred ptujskima senatoma sodišča narodne časti
Postopek pred sodiščem narodne časti se je začel s prijavo posameznikov, javnega tožilca, Ozne, narodnoosvobodilnih odborov ali odborov OF. Na Ptuju,
kot drugod po Sloveniji, so največ prijav vložili posamezniki. Te prijave je treba
obravnavati zelo previdno, saj so jih lahko posamezniki podali iz maščevanja
ali osebnih interesov. Na to je večkrat opozoril tudi Repovš, ko je ugotavljal,
da so bile prijave iz osebnega maščevanja pogoste.52 Tako je na primer ptujski
senat na razpravi 14. julija enega od obtoženih oprostil zaradi "nerazpoloženosti priče do obtoženega". Priča "na sodišče ni napravila dobrega vtisa" in se sodišče na podlagi njene izpovedi "ni moglo prepričati o obtoženčevi krivdi", saj je
priča na razpravi pričala nasprotno od navedb v obtožnici. V drugem primeru
je senat ocenil, da kaže prijava "maščevalni značaj" in je bila zato "popolnoma
neosnovana".53
Drnovšek in Močnik sta sredi julija ugotavljala, da je bil pripravljalni postopek zelo površen in pomanjkljiv. Prijave so bile zelo splošne, konkretnih obtožb
je bilo malo, zaslišanih je bilo malo prič, tudi sama zaslišanja so bila premalo konkretna. Zato sta 17. julija sklicala informativni sestanek s predstavniki
okrajnega odbora OF, predstavnikom Ozne in namestnikom javnega tožilca.
Ugotovila sta, da je bil glavni vzrok za takšno stanje ta, da so dobili aktivisti
krajevnih odborov OF prekratek rok za zbiranje prijav: "Naloženo jim je bilo,
da morajo vse prijave zbrati v 24 urah." Prav tako sta ugotavljala, da niso dobili
dovolj natančnih navodil za delo in ocenila, da bi bilo njihovo delo uspešnejše,
51
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ZAP, ZAP/0606, šk. 5/3, poročilo 18. julija 1945.
Prav tam.
ZAP, ZAP/0606, šk. 1/4, Snč 4/45.

119

M. Čoh Kladnik: Sodišče slovenske narodne časti na Ptuju

"če bi se stvar opravila s temeljito predpripravo in ne s tako naglico".54
Na podlagi zbranih prijav je tožilstvo opravilo zaslišanja osumljenih in prič,
ki so bila kratka in so potekala hitro. Osumljeni so večinoma podali kratke izjave, v katerih so odgovorili na očitke iz prijav. Nato je tožilstvo sestavilo obtožnice, ki so jih tožilci zagovarjali na javnih obravnavah. V več primerih je na
obtožnicah pri posameznih obtoženih pripisano, kakšno kazen naj izreče sodišče.55 Sklepamo lahko, da je ta navodila napisal tožilec, ki je sestavil obtožnico
in ugotovimo, da sta senata tem navodilom večinoma sledila.
Najpogostejša obtožba je bila, da so posamezniki "v času sovražne okupacije prevzeli razne funkcije v sovražnih, izdajalskih političnih in vojaških organizacijah ter svojo službo vršili vestno in z vnemo sodelovali pri uresničenju ciljev
teh organizacij".56 Na ta način so pomagali "okupatorju pri uničevanju slovenskega naroda /.../ in so s tem škodovali ali vsaj utegnili škodovati ugledu in časti
slov. naroda in njegovi odpornosti."57
Posamezniki so bili tako obtoženi, da so opravljali funkcije v okupatorjevih
organizacijah (npr. Štajerska domovinska zveza, Wehrmannschaft, Volkssturm);
da so bili člani Kulturbunda,58 nacistične stranke, nemške vojske, zaščitnih
oddelkov (SS), organizacije Todt ali da so sodelovali z gestapom. Obtoženi so
bili, da so sodelovali v komisiji za izseljevanje Slovencev in upravljali posestva
izseljenih oseb, delovali v uradu za utrjevanje nemštva na Spodnjem Štajerskem
ter svetovali županom, ki so vodili okupacijske občine. Pogoste so bile obtožbe,
da so posamezniki "zagriženi in navdušeni hitlerjanci in nemčurji", da so širili
propagando za nacizem in proti partizanskemu gibanju ter ovajali, izdajali in
sramotili zavedne Slovence. Ženske so bile največkrat obtožene, da so se dru-
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ZAP, ZAP/0606, šk. 5/3, poročilo 20. julija 1945.
Prim: ZAP, ZAP/0606, šk. 2/1, Snč 6/45; šk. 2/4, Snč 8/45; šk. 3/4, Snč 14/45; šk. 3/5, Snč 15/45; šk. 4/1,
Snč 16/45; šk. 4/4, Snč 19/45.
Prim.: ZAP, ZAP/0606, šk. 1/2, Snč 2/45.
Prim.: ZAP, ZAP/0606, šk. 3/4, Snč 14/45.
Delovanje Kulturbunda (Schwäbisch-Deutscher Kulturbund) se je v Sloveniji razmahnilo po letu 1931.
Organizacija je združevala pripadnike nemške manjšine. Organizirala je kulturne prireditve, plesne
tečaje, izlete, predavanja ipd. Vodstvo Kulturbunda je leta 1935 razpustilo organizacije Kulturbunda po
vsej državi; z dovoljenjem jugoslovanskih oblasti je bilo njegovo delovanje obnovljeno oktobra 1939.
V Dravski banovini je bilo do marca 1941 organiziranih pet okrožnih vodstev, in sicer v Mariboru,
Celju, na Ptuju, v Kočevju in Ljubljani. Člani so sodelovali pri pripravi seznamov izobražencev in zavednih Slovencev, po začetku vojne pa pomagali pri njihovih aretacijah in izseljevanju. Maja 1941 je bil
Kulturbund vključen v Štajersko domovinsko zvezo. Več o tem npr.: Metka Gelt, Vpliv Kulturbunda
na nemška društva v Mariboru (1930–1939) (Maribor, 2011); Gregor Jenuš, Ko je Maribor postal
slovenski: iz zgodovine nemško-slovenskih odnosov v Mariboru od konca 19. stoletja in v prevratni
dobi (Maribor, 2011); Ljubica Šuligoj, "Ptujsko nemštvo in Kulturbund: Ptuj pred sedmimi desetletji",
Štajerski tednik 64, št. 29 (2011), str. 13; Daniel Pukl, Društva in organizacije mariborskih Nemcev
med 1918 in 1941 (Maribor, 2005); "Nemci" na Slovenskem 1941–1955, ur. Dušan Nećak (Ljubljana,
2002); Žnidarič, Do pekla in nazaj, str. 38–44, 57–60; Ljubica Šuligoj, "Ormoški Nemci med obema
vojnama", v: Ormož skozi stoletja III (Ormož, 1988), str. 203–231; Ferenc, Nacistična raznarodovalna
politika, str. 103–107; Dušan Biber, Nacizem in Nemci v Jugoslaviji 1933–1941 (Ljubljana, 1966).
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žile s pripadniki nemške vojske ali drugih okupatorjevih organizacij, imele z
njimi prijateljske in intimne stike, nekatere tudi otroke.59

Procesi: javne razprave in obsodbe
Ko je javno tožilstvo vložilo obtožnico, je predsednik senata razpisal glavno
obravnavo. Prva razprava pred senatom sodišča narodne časti na Ptuju, ki mu
je predsedoval Repovš, je bila 9. julija. Začela se je ob 15. uri in je trajala eno uro.
Sodišče je sodilo osmim osebam, in sicer na podlagi obtožnice, ki jo je tožilstvo
vložilo dan prej; obtožnica jih je bremenila, da naj bi bili "zagriženi hitlerjanci in
kot taki javno hvalili nacistični red".60 Razprave so potekale v dvorani Titovega
doma, ki je bila dovolj velika, "da se bo moglo razprav udeležiti primerno število
ljudstva, zlasti pa aktivistov OF v Ptuju, med katerimi vlada za te razprave veliko
zanimanje".61
Ptujska senata sta sodila tudi v Ljutomeru (15. in 16. julija, 2. avgusta),
Ormožu (17. in 31. julija) in Slovenski Bistrici (3. avgusta). Pri izvedbi teh procesov je članom senatov povzročalo največ težav samo potovanje, saj so bile
ceste in železnice porušene, avtomobilov pa ni bilo. Zato so potovali iz kraja v
kraj z gasilskimi in tovornimi avtomobili.62
Na isti razpravi je bilo običajno obsojenih več oseb, razprave pa so lahko
trajale tudi več ur. Glede na število obtoženih in potek obravnav lahko sklepamo, da so imeli obtoženi dejansko zelo malo časa za zagovor. Da je bil postopek
pred sodiščem narodne časti hiter, priča tudi dejstvo, da so bile razprave večkrat isti dan, kot je bila vložena obtožnica.63
Na razpravi je najprej javni tožilec prebral obtožnico. Nato je predsednik
senata pozval obtožene k zagovoru. Njihovi zagovori so bili običajno enaki
izpovedim na zaslišanjih. Vsi so se zagovarjali sami, noben obtoženi ni imel
zagovornika, čeprav je ZSNČ to dopuščal. Nato je javni tožilec predstavil dokazni material, tj. prijave ter zaslišanja osumljencev in prič, in predlagal kazen. Po
kratkem in tajnem posvetu je predsednik senata izrekel sodbo "V imenu slovenskega naroda", ki je bila takoj izvršna.64
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ZAP, ZAP/0606, obtožnice.
ZAP, ZAP/0606, šk. 1/1, Snč 1/45.
ZAP, ZAP/0606, šk. 5/2.
ZAP, ZAP/0606, šk. 5/3, poročilo 18. julija 1945.
Tako je bilo, na primer, 10. in 12. julija na Ptuju, ko se je na dveh razpravah zagovarjalo 39 obtoženih;
17. julija, ko je ptujski senat posloval v Ormožu in je sodil 26 osebam; 2. avgusta pa je tožilec vložil
obtožnico proti 9 osebam in isti dan je ptujski senat opravil razpravo v Ljutomeru proti skupaj 13
obtoženim (ZAP, ZAP/0606, šk. 1/2, Snč 2/45; šk. 2/1, Snč 6/45; šk. 4/2, Snč 17/45).
ZAP, ZAP/0606, razpravni zapisniki; Uradni list SNOS in NVS, št. 7/1945.
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Razprave so potekale v dvorani Titovega doma, ki je bila pred letom 1941 prizorišče zborovanj
Kulturbunda (Katja Zupanič et al., Kino je vedno dobra ideja: 120 let od prve kinopredstave na Ptuju
(Ptuj, 2017), str. 11; fotografijo hrani Pokrajinski muzej Ptuj Ormož)

Razprave so bile javne. Spremljali so jih domačini, med občinstvom pa je
bilo veliko aktivistov OF, ki so se udeležili razprav tudi na poziv sodišča. Poslušalci so pogosto komentirali potek razprav in se med razpravami oglašali, večinoma v prid obtoženih. Tako je bilo na primer na procesu proti 29 obtoženim
na Ptuju 19. julija:
Med razpravo so se v prid ali pa v škodo obt. oglašali k besedi razni prebivalci krajev, iz katerih so doma obtoženci. V kolikor so navajali nova dejstva in so bile njihove izpovedi važnejše, je sodišče vzelo njihovo izpoved na zapisnik. V ostalem
pa je sodišče njihove izpovedbe sprejelo le kot podkrepitev izpričanih dejstev.65

O tem je poročal Drnovšek predsedstvu sodišča narodne časti po končanem procesu, ko je poudaril tudi, da so k uspešni izvedbi procesa v veliki meri
prispevali sodniki laiki:

65

ZAP, ZAP/0606, šk. 2/2, Snč 7/45.
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Sojenje nam je bilo zelo olajšano, ker so sodniki lajiki, med njimi zlasti tov. Sagadin Ženka, vsak posamezen primer že od preje dobro poznali, pa tudi številni
navzoči aktivisti, katere smo po okrajnem odboru OF pozvali, da se udeleže razprave, so pomagali vsak primer razčistiti do kraja. Po vzgledu aktivistov ohrabreni
so se tudi drugi ljudje oglašali k besedi, tako da je bil vzpostavljen popoln kontakt
med publiko in sodnim zborom, razprava je tako dobila obeležje javne izpovedi
in je razglašena sodba v splošnem odgovarjala čutu pravičnosti vseh navzočih.66

Podobno je bilo 3. avgusta v Slovenski Bistrici, ko je senat pod Repovševim
vodstvom sodil 38-im osebam. Med razpravo, ki je trajala ves dan, od 8. 30 do
17. 30 ure, so se oglašali prisotni, npr.: "Oglasi izmed publike partizan, ki pove,
da je slišal, da je obtoženka podpirala OF in da je ščitila nekega Slovenca, da ga
niso odpeljali." In podobno: "Mlade tovarišice iz publike se oglase ter povedo,
da obt. slovenske mladine ni zatirala, da je govorila slovensko." Ali: "Oglasi se
publika, ki pove, da obt. skriva moža, mu nosi hrano in da je bil njen mož prvi,
ki je gnal policijo nad partizane."67
Sodišče narodne časti je lahko izreklo naslednje kazni: kazen izgube narodne časti (začasno ali trajno),68 kazen lahkega ali težkega prisilnega dela za največ 10 let ter kazen zaplembe premoženja v korist države (delna ali popolna).69
Kazen težkega prisilnega dela in popolne zaplembe premoženja je smelo sodišče izreči samo v primerih, ko je ugotovilo, da gre za težje kaznivo dejanje, tj. za
zločin.
Sodišče je moralo o izrečenih kaznih obvestiti upravne organe. O kazni
izgube narodne časti obveščalo krajevni ali mestni narodnoosvobodilni odbor
oziroma odbor OF, kjer je imel obsojeni stalno bivališče in zaposlitev. To je bilo
pomembno zaradi "pravilnega vodstva volilnih imenikov".70 Tisti, ki so bili
obsojeni na kazen izgube narodne časti, so namreč izgubili volilno pravico in
so bili izbrisani iz volilnih imenikov.
Predsedniki senatov so morali pošiljati sezname vseh obsojenih na kazen
prisilnega dela na sedež sodišča narodne časti v Ljubljano. En izvod je obdržalo
predsedstvo sodišča, drugega pa je poslalo ministrstvu za notranje zadeve, ki
je skrbelo za izvršitev kazni. Seznami so morali biti izdelani posebej za lahko
in posebej za težko prisilno delo.71 Obsojeni so kazen prisilnega dela prestaja-
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ZAP, ZAP/0606, šk. 5/3, poročilo 20. julija 1945.
ZAP, ZAP/0606, šk. 4/1, Snč 16/45.
Kazen izgube narodne časti je bila redna kazen, ki jo je sodišče izreklo vsem obsojenim in je pomenila
"izključitev od javnega udejstvovanja, izgubo pravice do javnih služb, poklicev in dostojanstev, izgubo
vseh državljanskih in političnih pravic".
Uradni list SNOS in NVS, št. 7/1945.
PAM, PAM/0721, šk. 18/1, navodilo 19. julija 1945.
ZAP, ZAP/0606, šk. 5/3; PAM/0721, šk. 18/1, navodilo 24. julija 1945.
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li v ptujskih in ljutomerskih zaporih, nekaj tudi v koncentracijskem taborišču
Strnišče pri Ptuju. Večinoma so opravljali "javna dela", npr. sodelovali pri obnovi porušenih objektov in izgradnji prometne infrastrukture, ali "domača hišna
dela v zaporu".72
O kazni zaplembe premoženja je moralo sodišče narodne časti obvestiti
okrajno sodišče, če ga ni bilo, pa delegata ministrstva za pravosodje pri okrajnem sodišču obsojenčevega stalnega bivališča, ki je bil zadolžen za izvedbo
zaplembe. O izrečeni zaplembi premoženja sta morala biti obveščena tudi
Komisija za upravo narodne imovine v Ljubljani ter okrajni narodnoosvobodilni odbor ali odbor OF obsojenčevega stalnega bivališča.73
Pri izreku kazni je sodišče upoštevalo oteževalne in olajševalne okoliščine.
Med najpogostejšimi oteževalnimi okoliščinami sta ptujska senata izpostavljala
nepriznanje krivde in "zakrknjenost" obtoženih, da so obtoženi prevzeli funkcije v okupatorjevih organizacijah takoj po okupaciji, težke (hude) posledice, ki
(naj bi) jih je imelo dejanje za posameznike in širšo skupnost, sebičnost, špekulativnost in koristoljubje obtoženih. Okoliščine, ki so najpogosteje vplivale na
izrek nižjih kazni, pa so bile: slab socialni položaj obtoženih, nepreskrbljeni in
mladoletni otroci, (delno) priznanje "krivde", podpora partizanskemu gibanju,
politična nerazgledanost, mladoletnost ali visoka starost obtoženih, stopnja
splošne izobraženosti in razgledanosti, slabo zdravstveno stanje (bolezen).74
Utemeljitve obsodilnih sodb so sledile utemeljitvam obtožnic.
V več primerih je sodišče izreklo tudi oprostilne sodbe. Kot smo že omenili, sta, poleg zgoraj omenjenih okoliščin, na izrek oprostilnih sodb vplivali
politična situacija med okupacijo in socialno stanje obtoženih. Sodišče je npr.
oprostilo deset deklet, delavk in poljedelk, ki so bila obtožene, da naj bi imele
prijateljske in intimne stike s pripadniki nemške vojske in kozaki, nekatere tudi
otroke. Tožilec je v obrazložitvi obtožnice zapisal:
Vse te navedene obtoženke so imele intimna in ljubavna razmerja z nemškimi
okupatorji brez ozira na to, ali so bila z posledicami ali ne, kažejo pa pokvarjenost
skozi in skozi in javno zgražanje ljudstva zahteva, da se ohrani čast slovenskega
naroda. /.../ Vse te kršiteljice morale in kršiteljice največje nacionalne zavednosti
so zakrivile nečastna dejanja ter se tako umazale v svojem materinstvu. /.../ Javno
zgražanje ljudi zahteva, da se zaščiti in zajamči čast slovenskega naroda.75

Repovšev senat ni sledil tožilčevemu mnenju in je vseh deset deklet opro-
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Prim.: ZAP, ZAP/0606, šk. 2/5, Snč 10/45; šk. 4/7, Snč 22/45.
ZAP, ZAP/0606, šk. 5/3; PAM/0721, šk. 18/1, navodilo 19. julija 1945.
ZAP, ZAP/0606, sodbe.
ZAP, ZAP/0606, šk. 1/5, Snč 5/45, obtožnica.
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stil. Repovš je ocenil, da so takšna dejanja vredna obsodbe, če "izvirajo iz nečasti
– sebičnih ali kakršnihkoli sličnih nagibov – in pa takrat, če gre za razmerja z
izrazitimi nasprotniki našega osvobodilnega gibanja".76 Senat v predloženem
gradivu ni našel obremenilnih okoliščin ali dokazov. Odločitev je utemeljil s
tem, da so bile obtožene večinoma "socijalno vedno zapostavljene ter v ostalem politično popolnoma nerazgledane". Njihova dejanja so bila po mnenju
sodišča "posledica človeških čustev" in če so bila dekleta videna v družbi kozakov (ki jih je bilo na tem območju veliko), "iz tega še ni sklepati, da so se vlačile
s kozaki". Po mnenju sodišča se je takšna domneva ustvarila ravno zaradi njihovega slabega socialnega položaja: "Krivično bi bilo zaključiti, da so dekleta
šibkega socijalnega stanja brez vsakega nacijonalnega ponosa in morale."77
Po končanih procesih je Repovš ocenjeval, da je oprostilna sodba
zbudila pri meščanskih punčarah malo nezadovoljstva, je pa imela po mojem po
drugi strani to dobro posledico, da smo s to gesto osebna obračunavanja med
ptujskimi gospodičnami, ki bi prav gotovo izvirala iz osebnih razlogov pa tudi
zavisti, za vselej preprečili. To je tudi edino prav, saj menda naša kri ni tekla zato,
da bomo z zadevnim sodstvom ugotavljali, katera od deklet je bila dovolj nacijonalno 'ponosna'.78

Takšno odločitev sodišča je predsednik senata utemeljil takole:
Iz vsega navedenega smatram, da bi bil postopek, ki bi nasprotoval zgoraj navedenim smernicam našemu pokretu skrajno škodljiv, zato se bom teh smernic
pridrževal tudi v bodoče, ne glede na kakršnekoli očitke, ki morajo priti samo iz
nepoučene strani. Če pa naslov misli, da so smernice, ki sem si jih začrtal za pot,
nepravilne, vljudno prosim, da me odpokliče.79

Senata na Ptuju sta sodila posameznikom, med njimi je bilo največ malih
kmetov. Podobno je bilo v Mariboru, Murski Soboti in Celju, kjer je bilo obsojenih tudi več malih obrtnikov.80 Nasprotno pa so senati sodišča narodne časti
v Ljubljani sodili tudi vodilnim predstavnikom gospodarskih podjetij, izobražencem in tistim, ki so se med vojno politično udejstvovali (npr. procesi proti
članom Sosveta Ljubljanske pokrajine, proti lastnikom in solastnikom tiskar-
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ZAP, ZAP/0606, šk. 5/3, poročilo 18. julija 1945.
ZAP, ZAP/0606, šk. 1/5, Snč 5/45.
ZAP, ZAP/0606, šk. 5/3, poročilo 18. julija 1945.
Prav tam.
Prim.: PAM, PAM/0721 in PAM/0719; Zgodovinski arhiv Celje, SI ZAC 0727, Sodišče slovenske narodne časti, senat v Celju, 1945.
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skih in knjigotrških podjetij iz Ljubljane),81 ter kulturnim delavcem (npr. proces
proti članom Narodnega gledališča).82

Epilog
Sodišče slovenske narodne časti je bilo ukinjeno z Zakonom o ukinitvi sodišča
slovenske narodne časti, ki ga je sprejelo Predsedstvo SNOS-a 24. avgusta 1945.
Istočasno je bil sprejet Ukaz o pomilostitvi oseb, obsojenih po zakonu o kaznovanju zločinov in prestopkov zoper slovensko narodno čast. Oba predpisa sta bila
uradno objavljena dan kasneje.83 Na podlagi ukaza o pomilostitvi je bila vsem,
ki so bili do dneva njegove objave obsojeni po ZSNČ, v celoti odpuščena kazen
lahkega ali težkega prisilnega dela. Senati so morali izdelati ustrezne sezname
tistih, ki jim je bila odpuščena kazen prisilnega dela ter jih poslati ministrstvu
za notranje zadeve in predsedstvu Sodišča slovenske narodne časti.84 Pravne
posledice kazni izgube narodne časti so bile omejene na izgubo političnih in
državljanskih pravic, kazen zaplembe premoženja pa je ostala v veljavi.
Ob ukinitvi Sodišča slovenske narodne časti je njegovo predsedstvo izdalo
navodila za pripravo končnega poročila o delu. Na podlagi teh navodil je Drnovšek 28. avgusta končno poslal poročilo o delu ptujskih senatov. V manj kot
dveh mesecih sta ptujska senata obravnavala 382 oseb. V Ljutomeru je sodišče
sodilo 41 obtoženim, v Ormožu 40 in v Slovenski Bistrici 38 obtoženim; ostale
je obravnavalo sodišče na Ptuju. Sodišče je 308 obtoženih obsodilo, 74 pa oprostilo. Kot redno kazen je sodišče vsem obsojenim izreklo kazen izgube narodne
časti, in sicer trajno v 28-ih primerih, začasno pa 280-im obsojenim. Kazen prisilnega dela je izreklo 134-im osebam, in sicer lahko prisilno delo 110-im in
težko 18-im obsojenim. Kazen zaplembe premoženja je bila izrečena v 46-ih
primerih; delna zaplemba premoženja 6-im osebam, popolna pa 40-im obsojenim. Šest obtoženih je predalo vojaškemu sodišču, obravnavalo pa je tudi dva
mladoletnika, ki jima je izreklo ukor.85
Po objavi ukaza o pomilostitvi je posla tajnik sodišča narodne časti Černe
predsednikom senatov telegram z naslednjim navodilom: "Temeljem pomilostitvenega ukaza Predsedstva SNOS-a odredite takoj ispustitev na svobodo
vseh vaših obsojencev, prekličite vse rasprave, izdelajte tehničo vse spise."86 Na
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Prim.: ZAL, LJU 712, šk. 2/7, Snč 1/45; šk. 12, Snč 503/45.
Prim.: ZAL, LJU 712, šk. 2/11, Snč 5/45; šk. 8/143, Snč 158/45.
Uradni list SNOS in NVS, št. 29/1945.
Prim.: ZAP, ZAP/0606, šk. 5/3.
ZAP, ZAP/0606, šk. 5/3, končni sumarični pregled 28. avgusta 1945.
ZAP, ZAP/0606, šk. 5/3.
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Končno poročilo o
delovanju ptujskih
senatov Sodišča slovenske narodne časti,
28. avgusta 1945
(ZAP, ZAP/0606, šk.
5/3)

podlagi tega telegrama je Drnovšek 28. avgusta odredil izpustitev 14 obsojenih,
ki so bili zaprti v ptujskih zaporih in treh, ki so kazen prestajali v ljutomerskih.87
Repovš je 29. avgusta predal spise ptujskih senatov delegatu ministrstva za
pravosodje pri okrajnem sodišču na Ptuju z zaprosilom, naj jih izroči vrhovnemu sodišču v Ljubljani, če bo to tako zahtevalo.88 Nerešene primere so po
ukinitvi sodišča narodne časti obravnavala pristojna okrožna sodišča, ki so bila
vzpostavljena do konca septembra 1945, in sicer po Zakonu o kaznivih dejanjih zoper narod in državo.
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ZAP, ZAP/0606, šk. 5/1.
ZAP, ZAP/0606, šk. 5/3.
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Za povojno komunistično oblast je bilo delovanje Sodišča slovenske narodne časti poleti 1945 zelo pomembno predvsem z vidika izrečenih kazni, ki so
imele dolgoročne posledice. Po razglasitvi pomilostitve konec avgusta so kazni
zaplembe premoženja v korist države in izgube političnih pravic ostale v veljavi. Kazen odvzema državljanskih in političnih pravic je pomenila tudi izgubo
volilne pravice, kar pomeni, da so bili obsojeni črtani iz volilnih imenikov in se
zato niso mogli udeležiti volitev v narodnoosvobodilne odbore avgusta 1945 in
novembrskih volitev v ustavodajno skupščino. Odvzem volilne pravice s sodbami sodišča narodne časti je tako olajšal čiščenje volilnih imenikov. Zaplembe premoženja so olajšale delo pri kasnejših nacionalizacijah in pripomogle k
nastanku državnega sektorja gospodarstva, tako na področju industrije, rudarstva in trgovine kot na področju kmetijstva.
O ZSNČ je odločalo tudi Ustavno sodišče Republike Slovenije leta 1998 in
v odločbi zapisalo, da so bile določbe "v času nastanka in uporabe tega zakona v neskladju s splošnimi pravnimi načeli, ki so jih v času njihove uveljavitve
priznavali civilizirani narodi, kolikor so zaradi svoje nedoločnosti predstavljale
podlago za arbitrarno uporabo zakona". ZSNČ je določal kazniva dejanja, ki so
bila storjena pred njegovo uveljavitvijo. V zvezi s tem je Ustavno sodišče dopustilo odstop od načela prepovedi retroaktivnosti: "Retroaktivnost v tem času je
imela svoj legitimni temelj v tem, da so se v času druge svetovne vojne pojavili
delikti, ki si jih prejšnji zakonodajalci niso mogli niti zamisliti, kaj šele predvideti". Niso pa bile določbe zakona v celoti retroaktivne, saj so bila nekatera kazniva dejanja kot taka opredeljena že v Kazenskem zakoniku Kraljevine Jugoslavije
(1929).89
Odločba ustavnega sodišča je posebej pomembna tudi zato, ker je sodišče v
njej razmejilo dogajanje po drugi svetovni vojni v zahodni Evropi in v Jugoslaviji/
Sloveniji. V Sloveniji, v nasprotju z zahodnoevropskimi državami, totalitarnega
fašističnega in nacističnega sistema ni nasledil demokratičen in svoboden sistem.
Zmagi nad fašizmom in nacizmom je sledil nov val nasilja, tokrat komunističnega.
Takratni ustavni sodnik dr. Lovro Šturm je v pritrdilnem ločenem mnenju
zapisal, da "politični sistem, ki ga je vzpostavila z odkritim fizičnim nasiljem
komunistična partija in ki ga je s prikritimi oblikami nasilja vzdrževala vse do
volitev v letu 1990, ni prinesel svobode."90
Ta odločba ustavnega sodišča je podlaga za obnovo kazenskih procesov,
ki so bili pravnomočno končani pred Sodiščem slovenske narodne časti poleti
1945, saj ne določa zastaralnega roka.
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http://odlocitve.us-rs.si/sl/odlocitev/US19130?q=sodi%C5%A1%C4%8De+narodne+%C4%8Dasti,
pridobljeno: 5. 8. 2019.
Prav tam.
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Mateja Čoh Kladnik
THE COURT OF SLOVENIAN NATIONAL HONOUR IN PTUJ

SUMMARY
At the beginning of June 1945, the Court of Slovenian National Honour was
established. It tried individuals accused of collaborating politically, propagandistically, culturally, artistically, economically, legally, or administratively with
the occupiers during the war; individuals who held positions of responsibility in 1941 and contributed to the capitulation and defeat of the Kingdom of
Yugoslavia; and those who had friendly relations with members of the occupying armies and authorities.
The Court had its seat in Ljubljana, and individual five-member chambers
operated in Ljubljana, Kranj, Novo mesto, Celje, Maribor, Ptuj, and Murska
Sobota. The chairs and secretaries of the chambers were jurists, and the members of the chambers were laymen – persons without legal qualifications. There
were two chambers in Ptuj chaired by Hubert Repovš and dr. Ljubo Drnovšek.
The first indictment against eight persons was filed on July 8, 1945, and the following day the first hearing was held by the chamber.
Individuals were accused of serving in occupying organizations (Steirischer Heimatbund, Wehrmannschaft, Volkssturm); that they were members of
the Kulturbund, the Nazi Party, the German Army, the Schutzstaffel, or that they
collaborated with the Gestapo. They were charged with having participated
in the commission for the expatriation of Slovenians, having managed estates
of expatriates, and being active in the office for the consolidation of Germanhood. Also frequent were accusations of spreading propaganda for Nazism
and against the partisan movement and covering, betraying and dishonouring
nationally conscious Slovenians. Women were accused of hanging out and having friendly and intimate contact with men of the occupying army.
The proceedings before the court were prompt; several persons were sentenced at the same hearing, with very little time to defend themselves. The hearings were held several times on the same day – as the charges were filed. The
Court of National Honour imposed the following penalties and/or sentences:
loss of national honour (temporary or permanent), light or heavy forced labour
for a maximum of 10 years, and confiscation of property (partial or complete).
In less than two months, the Ptuj chambers tried 382 people, 308 of which
were found guilty and 74 were acquitted. All the convicted were stripped of
their national honour. 134 persons were sentenced to forced labour, and 46
had their property confiscated.
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The Court of Slovenian National Honour was abolished by a special law on
August 24, 1945. At the same time, a pardon order was issued for those who had
been sentenced to forced labour. The sentenced person was sentenced to the
full sentence of light or heavy forced labour. The legal consequences for those
who were stripped of their national honour were limited to the loss of political and civil rights. The confiscation penalty remained in force. The imposed
penalties had long-term consequences. The loss of civil and political rights also
meant the loss of voting rights. Those impacted were removed from electoral
rolls and could not participate in the 1945 elections. The seized properties contributed to the emergence of the state sector of the economy and facilitated
work in later nationalizations.
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Slovenski pisatelji in pisateljice so ob koncu druge svetovne vojne delili usodo
številnih intelektualcev v spektru od zmagovalcev do tragičnih poražencev
komunistične revolucije. V prispevku želimo prikazati, kako sta se po drugi
svetovni vojni izpisali življenjski in literarni poti pisateljev Ivana Potrča in
Narteja Velikonje. Potrč je bil vse od gimnazijskih let zaprisežen komunist, v
Kraljevini Jugoslaviji politični zapornik, med vojno v taborišču Mauthausen
in partizan, po osvoboditvi pa je zasedal visoke politične funkcije. Življenjska
usoda Narteja Velikonje, katoliško usmerjenega visokega banovinskega
uradnika in med drugo svetovno vojno Rupnikovega sodelavca, se je iztekla
tragično. Povojna komunistična oblast ga je dne 23. junija 1945 obsodila na
smrt z ustrelitvijo. Kot pisatelja se Ivan Potrč in Narte Velikonja stikata v socialno
občuteni pripovedni prozi.
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Uvod
Slovenski pisatelji in pisateljice so ob koncu 2. svetovne vojne delili usodo številnih intelektualcev v spektru od zmagovalcev do tragičnih poražencev komunistične revolucije. France Pibernik je uvrstil v antologijo Jutro pozabljenih
(1991) enaindvajset literarnih ustvarjalcev,1 ki jih je komunistični režim umestil
v območje zamolčane literature. Nekateri so padli ali bili ubiti med vojno ali
takoj po njej, drugi so bili po osvoboditvi zamolčani in prepovedani. Narte Velikonja je v omenjenem zborniku umeščen na prvo mesto. Junija 1945 je bil na
izrednem vojaškem sodišču v Ljubljani obsojen na smrtno kazen z ustrelitvijo.
Po drugi svetovni vojni je bila njegova literatura v matični domovini prepovedana, v zdomstvu, v Buenos Airesu, pa sta izšla knjižna izbora njegovih novel
Ljudje (1955) in Zanke (1969). Izbor Velikonjeve proze je leta 1991 izšel tudi v
domovini, in sicer z naslovom Ljudje in zanke (1991).
Poleg številnih slovenskih pisateljev, kot so Ivan Potrč (1913–1993),
Prežihov Voranc2 (1893–1950), Edvard Kocbek (1904–1981), Ciril Kosmač3
(1910–1980), Matej Bor (1913–1993), Juš Kozak4 (1892–1964), Karel
Destovnik Kajuh (1922–1944) idr., so se na drugi strani, v partizanih in
Osvobodilni fronti, v koncentracijskih taboriščih in v pregnanstvu, znašle
tudi književnice, kot so denimo Kristina Brenk (1921–2009), Branka Jurca5
(1914–1999), Anica Černej (1900–1944), Nada Gaborovič (1924–2006),
Mira Mihelič (1912–1985), Ada Škerl (1924–2009), Mara Samsa (1906–1959),
Ljuba Skornšek (1913–1976) in Vera Albreht (1895–1971). V pisateljskih
vrstah se med žrtve povojne komunistične oblasti vpisujejo tudi tisti, ki so bili
med vojno na strani komunistov ali celo člani partije, kot je denimo pisateljica
Milena Mohorič (1905–1972), ki je bila med obema vojnama ena najvidnejših

1

2

3

4

5

V antologiji se nahajajo: Narte Velikonja, Stanko Vuk, Lado Piščanec, France Kunstelj, Tone Čokan,
Tone Polda, Viktor Zorman, Jože Šerjak, Franček Štabuc, Janez Borštnar, Janez Klarič, Karel Starc,
France Balantič, Janez Remic, Janez Tominc, Franček Prelog, Ivan Hribovšek, Stane Bračko, Lojze
Grozde, Leopold Legat in Odon Peterka. Prim. France Pibernik (ur.), Jutro pozabljenih (Celje, 1991).
Prim. Gregor Kocijan, "O "preobratu" lahko govorimo že ob Kuharjevih Povestih," Slavistična revija
61, št. 4 (2013), str. 567–574.
Prim. Gregor Kocijan, "Kosmačeva kratka pripovedna proza med vojnama," Slavistična revija 59, št. 4
(2011), str. 401–413.
Juš Kozak se je med drugo svetovno vojno pridružil partizanom in Osvobodilni fronti, ima pa tudi
frontno izkušnjo iz prve svetovne vojne. Več o tem: Alenka Koron, "Reprezentacije velike vojne pri
Jušu Kozaku", Studia Historica Slovenica 15, št. 3 (2015), str. 549–564.
O taboriščni izkušnji Branke Jurca in njeni taboriščni prozi prim. Jožica Čeh Steger, "Literarne podobe
poti v svobodo v taboriščni prozi Milene Mohorič in Branke Jurca", Studia Historica Slovenica 16, št.
1 (2016), str. 165–180 (dalje: Čeh Steger, "Literarne podobe poti v svobodo v taboriščni prozi Milene
Mohorič in Branke Jurca").
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ustvarjalk kratke proze, po drugi svetovni vojni pa je povsem potonila v pozabo.6
Že v študijskih letih se je družila s komunisti in vidnimi levičarskimi kulturniki
okrog Mladike. Poročena je bila s pesnikom Vladimirjem Premrujem, ki je umrl
na Golem otoku. Leta 1942 se je priključila Komunistični partiji Slovenije,
delovala v Osvobodilni fronti, preživela koncentracijsko taborišče na Rabu7
in po kapitulaciji Italije odšla na Rog k partizanom. Za Mileno Mohorič je bilo
usodno leto 1848, obtožena je bila informbirojevske miselnosti. Komunistična
oblast, ki ji je sama pripadala, jo je poslej zasliševala, zapirala, premeščala
med psihiatrijo in počitniškim domom Društva književnikov na Bledu. V
nadaljevanju bosta predstavljena pisatelja Narte Velikonja in Ivan Potrč, ki sta
pripadala realističnemu toku slovenske književnosti, politično in ideološko pa
sta stala vsak na svojem bregu.

Politična in življenjska usoda pisatelja Narteja Velikonje
Narte Velikonja (1891–1945) je leta 1912 začel študirati pravo na Dunaju,
kjer je bil v tesnih stikih z Antonom Korošcem in številnimi književniki, zlasti s
Stankom Majcnom.8 Svojo pisateljsko pot je Velikonja začel pred prvo svetovno
vojno najprej v Domačem prijatelju in Mladiki, prav tako ga srečujemo v
krogu katoliške revije Dom in svet, katere uredništvo je med prvo svetovno
vojno prevzel Izidor Cankar,9 jo odprl za moderno umetniško literaturo in k
sodelovanju povabil tudi Ivana Cankarja.
Narte Velikonja je bil med prvo svetovno vojno, leta 1915, mobiliziran.
Vojni čas je deloma preživel v poročevalskem uradu in kot prevajalec v vojaškem ministrstvu na Dunaju. Ob koncu prve svetovne vojne je končal študij
prava in dobil službo pri pokrajinskem namestništvu in na banovini v Ljubljani.

6

7

8

9

Šele leta 2010 sta Lado Kralj in Peter Scherber izdala knjižni izbor njene kratke proze Zgodbe iz tridesetih let in pisateljico s tem ponovno priklicala v polje slovenske književnosti.
O taboriščni izkušnji Milene Mohorič in njenih taboriščnih novelah prim. Čeh Steger, "Literarne podobe poti v svobodo v taboriščni prozi Milene Mohorič in Branke Jurca", str. 165–180.
Stanko Majcen je bil 21. junija 1944 imenovan za Rupnikovega namestnika, leta 1946 pa prisilno upokojen, doletela sta ga tudi prisilna izselitev iz ljubljanskega stanovanja in odvzem posestva. Po drugi
svetovni vojni je bil izrinjen iz javnega in literarnega življenja. Več o tem: Jožica Čeh Steger, "Stanko
Majcen in vélika vojna", Studia Historica Slovenica 15, št. 3 (2015), str. 568.
Narte Velikonja je od jeseni 1914 do februarja 1919 prebival v ljubljanskem Marijanišču, kjer je sodeloval z Izidorjem Cankarjem. V tem času sta skupaj napisala poglavje iz balkanske vojne Albanska
špijonka, ki je bilo objavljeno v Domu in svetu 1917. Prim. France Koblar, "Narte Velikonja", v:
Slovenska biografija (Ljubljana, 2013). Dostopno na: http://www.slovenska-biografija.si/oseba/
sbi768824/#slovenski-, pridobljeno: 3. 12. 2018.
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Narte
Velikonja
(1891–1945) (dLib)

Leta 1919 je bil nekaj časa tudi tajnik Koroščevega kabineta v Beogradu.10 Pri
Domu in svetu je začel sodelovati leta 1910, kjer je objavljal pesmi in psihološko realistično kratko prozo.11 Med prvo svetovno vojno so v njegovo kratko
prozo vdrli tudi vojni motivi, kot na primer v kratkih pripovedih Okameneli
kralj in Številka 478, ki sta bili objavljeni leta 1917 v Domu in svetu. V prvi pripovedi je tematiziral moralno izmaličenost visoke družbe med vojno, drugo je
zaradi vojnih razmer označil kot pismo iz ujetništva in v njej razgalil ponižanje
10

11

Aleš Maver in Darko Friš, "Iudica me, Deus: duhovniki v politiki na Slovenskem ter v srednji Evropi v
prvi polovici 20. stoletja in Anton Korošec", Acta Histriae 26, št. 1 (2018), str. 109–126, pišeta o življenju in delu Antona Korošca, ki je bil poklicno povezan z Nartejem Velikonjo in Stankom Majcnom.
Poskusil se je tudi v dramatiki in napisal dramo v verzih Sužnji, v kateri je tematiziral begunstvo med
prvo svetovno vojno. Ukvarjal se je še s kritiko, prevajanjem iz nemščine in z uredniškim delom pri
reviji Ilustracija.
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ter razosebljenje ljudi v številke. Velikonja se v omenjenih pripovedih deloma
približuje ekspresionizmu ne le zaradi teme destrukcije človeka v vojni, ampak
tudi zaradi pripovednih postopkov, hibridne žanrske forme in rabe pravljično-alegoričnih ter paraboličnih postopkov.
Narte Velikonja je bil prvi od devetih otrok v družini. Leta 1920 se je poročil
z Ivanko Jeglič, nečakinjo ljubljanskega škofa Jegliča. Tudi sam si je nato ustvaril
veliko družino s trinajstimi otroki. Psihološko razkrivanje otroškega razumevanja sveta na vasi in socialna prizadetost sta prepoznavni temi njegovih kratkih
pripovedi iz obdobja med obema vojnama. Odlikujejo se po nazornih dialogih,
v katerih se prepletajo komične in tragične prvine. Dvanajst takšnih novel in
črtic je leta 1931 izdal v zbirki Otroci, v katerih pripoveduje npr. o obveznem
cepljenju otrok (Cepljenje), neuresničenih otroških željah (Birma), izgubljanju
materinščine pri izseljencih (Amerikanci) ter otroškem razumevanju življenja
in ljubezni (Izpoved, Med dvema stenama). Velikonja je pisal tudi večerniške
povesti, med katerimi je najbolj znana povest Višarska polena (1928). Med
obema vojnama je sodeloval v številnih katoliških posvetnih organizacijah.
Leta 1933 je za posledicami kapi ostal hrom po desni strani telesa. Zaradi velike
družine, ki je že tako živela v velikem pomanjkanju, ni hotel sprejeti invalidske
upokojitve. Zato je nadaljeval delo uradnika v banovinskih upravnih oddelkih.
Pred drugo svetovno vojno je bil pravni referent v oddelku za prosveto.
Narte Velikonja je nasprotoval komunizmu. Med drugo svetovno vojno je
sodeloval z Leonom Rupnikom. Leta 1943 je bil imenovan za podpredsednika
njegove organizacije Zimska pomoč beguncem, ki so prišli iz različnih krajev
v Ljubljano. Na Radiu Ljubljana je od konca 1943 do začetka 1944 imel tudi
pet predavanj, v katerih je nasprotoval komunistični revoluciji in jo enačil z
zločinom. V teh predavanjih je razkrival "OF in partizanstvo kot državljansko
vojno in brutalno komunistično revolucijo".12 Ta predavanja je objavil v protikomunistični brošuri Malikovanje zločina (1944), ki je izšla pri založbi Luč. Njegovo nasprotovanje komunistični revoluciji je bilo tudi pod vplivom političnih
pobojev v Ljubljani s strani Varnostno obveščevalne službe, saj je mnoge od
pobitih tudi osebno poznal. V predavanju "O, ta je pa izdajalec" je ostro obsodil
zločinska dejanja komunistične revolucije:
Ali smo narod požigalcev, roparjev, zločincev in morilcev vobče ali nismo?
Ali imamo za člane naroda one, ki so streljali v tilnik, utapljali otroke, zažigali
hiše, metali ranjene Slovence v ogenj ali ne? Če smo narod požigalcev, roparjev,
morilcev in zločincev v obče, potem je v redu, da so pač vsi kriminalni tipi izginili iz

12

Prim. Marjan Dolgan, Jerneja Fridl, Manca Volk, Literarni atlas Ljubljane (Ljubljana, 2014). Dostopno
na: http://pslk.zrc-sazu.si/sl/literarni-atlas-ljubljane/narte-leonard-lenart-velikonja/, pridobljeno: 3.
12. 2018.
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Ljubljane, da more med delom naroda, ki po njih misli ni narod. Ali ni še nikomur
padlo na misel, da že dve leti nimamo v Ljubljani kriminalnih umorov, ne ropov,
ne drugih kriminalnih bestialnih zločinov? In ali je v redu, da so ti kriminalni tipi
krvniki pri komunistih, da so poveljniki in politični komisarji raznih "bataljonov"
in "brigad"? Toda potem, potem je tudi v redu, da noben pošten Slovenec – niti ni
treba, da bi bil veren katolik – ni in ni bil in ne more biti nikoli v tem občestvu, ker
sovraži zločin. Če je naš slovenski narod res narod morilcev, roparjev, požigalcev
in zločincev, in če vsi, ki mislijo, da je to politika, podpirajo to občno lastnost,
soglašajo s temi zločini in dajejo potuho, potem jaz niti ne spadam v ta narod.13

Po drugi svetovni vojni je bil Velikonja obtožen sodelovanja z okupatorjem
in 23. junija 1945 pred izrednim vojaškim sodiščem obsojen na smrt s streljanjem. Po dveh dneh, 25. junija 1945, je bila nad njim izvršena smrtna obsodba
na današnjem strelišču pod Golovcem.14 Slovenski poročevalec je dne 23. junija
1945 pod naslovom "Krvniki slovenskega naroda pred sodiščem" med drugim
zapisal, da je
kot odločen idejni nasprotnik in sovražnik narodnoosvobodilnega gibanja vršil
proti temu gibanju ustno agitacijo in pismeno propagando zlasti s tem, da je
priobčeval v listih "Slovencu" in "Domoljubu" profašistične članke, ker je objavil v
"Dom in svetu" novelo Zanka in izdal brošuro Malikovanje zločina.15

V časopisu Ljudska pravica pa je bilo dne 26. junija 1945 zapisano, da so bili
v imenu naroda "vsi obsojeni na smrtno kazen s streljanjem, na trajno izgubo
državljanskih pravic in na zaplembo premoženja".16
Žena ni prejela nobenega dokumenta o moževi sodbi, z družino pa se je
morala nato prisilno izseliti v manjše stanovanje.17 Kraj Velikonjevega groba
je ostal neznan, na ljubljanskih Žalah pa je na nagrobniku družine JegličVelikonja zapisano njegovo ime, na grobu se nahaja tudi njegov doprsni kip.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije je leta 2015 z odločbo odpravilo sodbo
revolucionarnega sodišča, ki je Velikonjo leta 1945 obsodilo na smrt.18

13
14

15
16

17

18

Narte Velikonja, Malikovanje zločina (Ljubljana, 1944), str. 21–22.
Prim. Franca Buttolo, "Fantastika in realizem v noveli Zanka Narteja Velikonje", Dialogi 28, št. 3
(1992), str. 60–63 (dalje: Buttolo, "Fantastika in realizem v noveli Zanka Narteja Velikonje").
"Krvniki slovenskega naroda pred sodiščem", Slovenski poročevalec, 23. 6. 1945, št. 55, str. 3.
"Za svoje težke zločine nad slovenskim narodom so vojni zločinci prejeli zasluženo kazen", Ljudska
pravica, 26. 6. 1945, št. 54, str. 4.
Meta Velikonja, "Moj oče", Zaveza (2011), št. 81. Dostopno na http://www.zaveza.si/zaveza-st-81-moj-oce-meta-velikonja/, pridobljeno: 3. 12. 2018.
"Velikonja, Narte (Lenard, Lenart)", Primorci.si. Dostopno na http://www.primorci.si/osebe/velikonja-narte-(leonard,-lenart)/1755/, pridobljeno: 3. 12. 2018.
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Grob družine Jeglič-Velikonja na ljubljanskih Žalah (zgodovina.si/narte-lenart-velikonja-1891-1945/)

Narte Velikonja: Zanka
Velikonjeva novela Zanka je izšla leta 1943 v reviji Dom in svet, nato tudi v
zbirki novel Zanke (Buenos Aires, 1969). V prvi izdaji je bila novela posvečena
spominu mladostnega prijatelja, nekdanjemu banu dr. Marku Natlačenu, ki je
bil žrtev atentata komunističnih revolucionarjev oktobra 1942 v Ljubljani.19
Velikonja tematizira v tej noveli, ki se dogaja v času komunistične diktature,
likvidacijo izdajalca skozi oči nasprotnika socialistične revolucije. Meja med
realnim in fantastičnim v noveli je povsem zabrisana, izdajalec in komunistični
atentator pa sta vpletena tudi v ljubezenski trikotnik. Franca Buttolo opozarja
na podobno temo likvidacije izdajalca v Kocbekovi noveli Črna orhideja,
napisani z vidika partizana oz. vojaka pod vodstvom komunistične partije.20 V
psihološki noveli Zanka je glavni protagonist visok državni uradnik Potokar.
Je poročen, star okrog petdeset let in oče petih otrok. Pripoved se prične z
nočnim pogovorom med Potokarjem in atentatorjem njegovega politično
pomembnega somišljenika in prijatelja Oblaka takoj po umoru. Zjutraj
Potokar ne ve, ali je bil atentator res pri njem ali se mu je to le sanjalo. Nato
doživlja hude duševne stiske. Na domu ga obiskujejo sodelavci pa tudi neznana

19
20

Prim. Ivo Žajdela: Komunistični zločini na Slovenskem (1991), str. 42.
Buttolo, "Fantastika in realizem v noveli Zanka Narteja Velikonje", str. 60.
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lepotica, ki se mu predstavi kot atentatorjeva zaročenka Metka. Na skrivaj ga
prosi, naj ne izda njenega zaročenca, ta ji to tudi obljubi, čeprav po drugi strani
čuti moralno dolžnost, da bi atentatorja prijavil policiji. Potokar se vse bolj
zapleta v erotični odnos z lepotico, ona ga slednjič zvabi na srečanje z njenim
zaročencem, da bi mu tudi sam zagotovil molčečnost. Potokar sluti, da ga dekle
pelje v smrt, vendar ji sledi v Frančiškansko ulico. A v trenutku, ko se prikaže
njen zaročenec in namerava ustreliti Potokarja, se zgodi preobrat. Dekle ustreli
svojega zaročenca, protagonist pa se na koncu vse bolj zaplete v erotično zanko
lepotice z drugega političnega brega.

Ivan Potrč – pisatelj iz kroga zmagovalcev komunistične revolucije
Ivan Potrč (1913–1993) se je rodil v kmečki družini v Štukih pri Ptuju še za
časa Avstro-Ogrske. V tridesetih letih prejšnjega stoletja je z družbenokritičnim
črticami in novelami, po vojni zbranimi v knjigi Kočarji in druge povesti (1946),
odločno prelomil z literarno idealizacijo kmečkega življenja na Slovenskem ter
pokazal na pereče socialne in moralne razpoke slovenske vasi v stari Jugoslaviji
v času hude gospodarske krize. V predvojni prozi je tematiziral razslojevanje
vaškega prebivalstva, krivične družbene odnose, obupno revščino, zaostalost,
trdo delo kakor tudi moralne stiske viničarjev, kočarjev oziroma dninarjev na
območju Ptujskega polja, Haloz in Slovenskih goric.21
Ivan Potrč je bil že leta 1934 zaradi dejavnosti v ptujski partijski celici, tj.
tik pred maturo, aretiran. Kot politični zapornik je prestal enajst mesecev v
ljubljanski ječi, odvzeta mu je bila pravica do dedovanja in opravljanja mature
na vseh šolah po Kraljevini Jugoslaviji. Z izkušnjo političnega zapornika je bil
tudi pisateljsko zavezan idejam komunizma oziroma socializma.22 Kot pisatelj
in publicist se je odločno postavil na stran izkoriščanih ljudi, zaradi česar ga
literarna zgodovina uvršča med utemeljitelje socialnega realizma pri nas. Potrč
v svoji pripovedni prozi ne želi zakriti socialistične ideologije, vendar v številnih intervjujih zatrjuje, da so jo narekovale njegove osebne izkušnje in globoka
prizadetost nad ponižanim življenjem v "narobešnjem svetu", kakor je poimenoval razmere v stari Jugoslaviji.
S Potrčevo kmečko prozo so v slovenski književnosti prvič umetniško zaživele tako motivno-tematske kakor tudi jezikovne značilnosti vzhodnoštajerske
pokrajine. Z njimi je hotel čim bolj nazorno ubesediti svojega človeka in ostati
zvest njegovemu mišljenju, čustvu in nagonu. Njegovi kočarji, dninarji, viničarji
21
22

Jožica Čeh Steger, "O Potrčevi predvojni pripovedni prozi," Jezik in slovstvo 51, št. 5 (2006), str. 15–23.
Franc Zadravec, "Glavni leposlovni tokovi v Sloveniji med prvo in drugo svetovno vojno," Jezik in
slovstvo 12, št. 4 (1967), str. 179.
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Ivan Potrč (1913–
1993) (www.sazu.si/
clani/ivan-potrc)

in kmetje so ubesedeni v realističnem, deloma v naturalističnem stilu. Zmeraj
so živi in polnokrvni ljudje z vsemi napakami in slabostmi, za katere je pisatelj
največkrat poiskal družbene in biološke motivacije.23 V nadaljevanju nas zanima Potrčeva življenjska in pisateljska pot med drugo svetovno vojno in po njej.
Potrč je bil pred drugo svetovno vojno nekaj časa zaposlen kot novinar
pri Mariborskem večerniku, začetek druge svetovne vojne pa je dočakal v
Makedoniji, kjer je služil vojaški rok, vendar mu je uspelo pobegniti in po treh
tednih priti domov v Ruše k svoji družini: "Vojna me je zajela v Makedoniji. Pri

23

Jožica Čeh Steger, "Potrčeva zgodnja proza v družbenem, moralnem in političnem kontekstu", Studia
Historica Slovenica 13, št. 2–3 (2013), str. 817–828.
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Skopju sem ušel pred nemško obkolitvijo ter po treh tednih prišel v Ruše."24 Po
prihodu domov je vzpostavil zvezo s ptujskimi partijci in bil kmalu po ruških
aretacijah na Koroškem kolodvoru v Mariboru izdan in aretiran, nekaj dni zatem
pa odposlan v koncentracijsko taborišče Mauthausen.25 Iz koncentracijskega
taborišča Mauthausen je prišel spomladi 1942 v Gradec, delal kot strugar v neki
graški tovarni in znova mobiliziral slovenske fante v partijsko organizacijo. Leta
1943 je skupaj s tedanjo ženo, pesnico Ljubo Skornšek, odšel k partizanom,
najprej na Gorenjsko, kjer je delal v agitacijsko-propagandni službi, potem pa ga
je CK KPS poklical na Dolenjsko za urednika Ljudske pravice.26 Njegova vrnitev iz
taborišča je zbudila nezaupanje v komunističnem vrhu. Po odhodu v partizane
je bila za njim poslana depeša o likvidaciji, ki se ni uresničila. Pri partizanih v
Beli krajini je bil izvoljen za prvega predsednika Društva slovenskih novinarjev
in propagandistov.27 Zadnje leto vojne je delal v Beogradu kot dopisnik Borbe. V
začetku leta 1946 je prišel v Ljubljano in prevzel uredništvo Ljudske pravice. Od
leta 1947 pa vse do upokojitve leta 1972 je delal kot glavni urednik Mladinske
knjige. Kot urednika ali sodelavca ga najdemo tudi pri Domovini, Borbi,
Novi Makedoniji, aktivno je deloval pri Prešernovi družbi, leta 1977 je postal
izredni in leta 1983 redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Ob
vsestranski kulturni dejavnosti je po drugi svetovni vojni zasedal visoka mesta v
političnem življenju, bil je narodni poslanec za ptujsko pokrajino, dva mandata
član CK ZKS, delegat na kongresih ZKS in na kongresih pisateljev Jugoslavije
doma in na tujem, dva mandata predsednik Društva slovenskih pisateljev, prvič
izvoljen 1944 in drugič od 1974 do 1978. Za literarno in kulturno-politično
dejavnost je prejel tudi števila priznanja in nagrade, leta 1984 nagrado AVNOJ-a
kot posebno družbeno priznanje za ustvarjalno delo, ki ima splošen pomen za
razvoj na področju književnosti, kakor piše na plaketi. Bil je dvakratni prejemnik
Prešernove nagrade, leta 1947 za dramo Kreflova kmetija in leta 1955 za roman
Na kmetih. Odlikovan je bil tudi z redom SFRJ s srebrnim vencem in z redom
zaslug za narod z zlato zvezdo.28

24
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Rokopisna zapuščina v Knjižnici Ivana Potrča Ptuj, škatla 3, mapa 2, pismo Ivana Potrča Centralnemu
komiteju K. P. S, 13. 3. 1944 (tipkopis), str. 1–12.
"Naj povem, kako so me aretirali 'ta črni', kak mesec po ruških aretacijah kar z vlaka, ko sem se peljal
na zvezo v Ptuj – in tako sem se odpeljal že čez kak dan z že pripravljeno skupino v taborišče." Prim.
Franček Bohanec, Portret Ivana Potrča. Literarnozgodovinski portret (Ljubljana, 2002), str. 87.
Potrč je bil po drugi svetovni vojni poročen s pisateljico Branko Jurca.
Franček Šafar, "Pisatelj Ivan Potrč", Jezik in slovstvo 5 (1959/60), str. 194 (dalje: Šafar, "Pisatelj Ivan
Potrč").
Božena Kmetec-Friedl, Zapuščina Ivana Potrča v ptujski knjižnici (Ptuj, 2013).
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Potrč med osvoboditelji
Ivan Potrč je dočakal evforijo osvoboditve v Zagrebu, kamor je prišel kot
vojni dopisnik na tanku skupaj s Prvo armado. O tem priča njegova reportaža
"Zmaga"29 (1947),30 v kateri opisuje vojaške akcije Prve armade na poti od Papuka do Zagreba in končno zmago nad okupatorjem. Vojaško zmagoslavje doseže
vrh na Ilici, kjer jih kot osvoboditelje pričakajo množice ljudi, jih evforično pozdravljajo in obsipavajo s cvetjem. Potrčevo oko pa se na zmagoviti poti armade
ustavlja tudi ob grozodejstvih vojne, ob ustaških pokolih v Stari Gradiški, kjer
vidi grozljive podobe: iz matere izrezanega otroka, z belimi in okrvavljenimi
možgani obmetane stene, v kanale iztekajočo se kri idr.31 O nemških vojakih
piše, da bežijo pred armado "kakor plaz drobnih in ušivih pik", opisuje pa tudi
grmade njihovih trupel:
Nekje za Požego se je znenada odprla bregasta planjava, a na tej – do konca
življenja ne bom do kraja verjel lastnim očem, kaj so te oči zagledale – je ležalo
truplo ob truplu, vsa ta trupla pa so bila že močno rumenkasta. Da, bilo jih je več
kot snopja za žanjicami, kakor nam je to povedala Prešernova pesem. Vedel sem,
a to po čeladah in po zelenkastih pločevinastih maskah, po teh škatlah, da so to
nemška trupla … in še mi je bilo dano videti ta trupla, ta nemška trupla, trupla
tistih, ki so klali po moji ljubi domovini, trupla tistih, ki so klali po svetu, od Afrike
in do Azije in še in še pri nas.32

Potrč je ostal zvest revoluciji, a tudi človeku
Potrč je ostal zvest partiji in ideologiji socializma vse do konca svojega življenja.
Pripovedna in dramska besedila je pisal iz življenjskih izkušenj in prepričanja,
da morajo biti pisatelji povezani z narodnostno in socialno usodo ljudstva.33 Ko
je leta 1946 izdal zbirko svojih predvojnih novel in črtic pod naslovom Kočarji
in druge povesti (1946), je s sklepno črtico Čez Dravo že posegel v čas druge svetovne vojne. V tej črtici je tematiziral prebeg štajerskih fantov iz okolice Ptuja,
ki so bili mobilizirani v nemško vojsko, k partizanom na Pohorje. Prva leta po
drugi svetovni vojni je v kratki prozi motivno posegal v vojna in prva povojna
29

30

31
32
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V tretji knjigi Potrčevega Izbranega dela sta natisnjeni varianti reportaže z naslovom "Zmaga", ena je
iz leta 1947 in druga iz leta 1979.
Renata Debeljak, "Potrčevo videnje svobode leta 1945", Studia Historica Slovenica 16, št. 1 (2016), str.
181–201. Prispevek Renate Debeljak oriše temeljne značilnosti Potrčeve vojne reportaže.
Ivan Potrč, "Zmaga", v: Ivan Potrč, Grudje (Ljubljana, 1983), str. 180.
Prav tam, 179.
Branko Hofman, Pogovori s slovenskimi pisatelji (Ljubljana, 1975), str. 382.

145

Jožica Čeh Steger: Ivan Potrč in Narte Velikonja na sončni ...

leta. V nekaterih besedilih je afirmativno opisoval partizanstvo in povojno socialistično izgradnjo domovine. Objavljal jih je v Kmečkem glasu, Ljudski pravici
idr. V kratki prozi (Slovenska mati piše sinu – partizanu, Dezerter, Balada o
Osojniku, V kurirski karavli, Komisarka) so tematizirani vojni dogodki z motivi,
kot so izdajstvo, herojske podobe partizanstva, odločnost in borbenost ljudstva, moč kolektivizma, črno-belo slikanje literarnih oseb ipd. Gre za pripovedi,
v katerih se v posameznih segmentih razbira t. i. "narodnoosvobodilna breza".34
V časopisno objavljenih črticah (Med in mleko, Dva kmeta, Jur Jurač in njegovi bodo volili in Likvidator) je črno-bela polarizacija vaških ljudi, ki so se med
vojno delili na partizane in izdajalce, oportuniste in strahopetce, zelo izrazita,
v sklepnih delih pa triumfirajo zmaga, prevzem oblasti, socialistična izgradnja
domovine in kolektivni duh.
Potrč je tudi po drugi svetovni vojni ostal zavezan realistični književnosti,
v ospredje je postavljal socialne in še zlasti intimne usode posameznikov. Njegovo pripovedništvo je v velikem delu avtobiografsko obarvano, v novelah je
tematiziral življenje malega človeka, individualne usode posameznikov, spomine na neizživeto mladostno ljubezen idr. Iz pripovedi se razbira pisateljeva
čustvena prizadetost ob usodah "nesmilečnega" življenja, osebe se med seboj
dramatično spopadajo, fizično in duševno propadajo. V povojnih novelah
(Kako smo se ženili, Onkraj zarje, Czek, Na verne duše, Med mašami idr.) pisatelj z izkušnjami zrelega človeka razmišlja o minljivosti življenja, na to pa naveže zgodbe o nepotešeni mladostni ljubezni, v katerih se pojavljajo od čutnosti
prekipevajoča dekleta iz njegovega domačega okolja.
Potrča je zanimala erotika kmečkega človeka, na primer v romanu Na kmetih (1954), ki je preveden v številne tuje jezike, v stranski figuri Štrafele pa prikaže tudi lažnega partizana in povojnega povzpetnika. Potrč se tudi v novelah
in romanih, nastalih po drugi svetovni vojni, ni izognil družbenim in politično-zgodovinskim temam. Kot pisatelj je ostal zvest idejam komunistične revolucije in povojne socialistične izgradnje, čeprav je obenem potrebno poudariti,
da je njegova literatura v območju humanizma oz. vere v človeka. V daljših pripovednih delih lahko opazujemo Potrčevo tematizacijo nastajanja povojnega
zadružništva in kolektivizacije vasi (Svet na Kajžarju, 1948), uboja predvojnih
revolucionarnih komunistov (Zločin, 1955), nezaupanja v partizanih (Srečanje,
1963) in tesnobnih občutij ob razpadu socializma (Tesnoba, 1991).
V povesti Svet na Kajžarju (1948) Potrč tematizira nastajanje povojne vinogradniške zadruge na Kogu in izgradnjo socialističnih odnosov na vzhodnoštajerskem podeželju. Nekdanji hlapci, kočarji in viničarji iz vzhodnih delov Slo-

34

Potrč piše, da so v partizanskem štabu na Rogu razpravljali o "narodnoosvobodilni brezi", da naj bi ob
brezi bilo narisano tudi sedlo, nekaj partizanskega, in zavrnili takšno propagandistično pisanje (Ivan
Potrč, "Narodnoosvobodilni brezi na rob", Delo, 11. 10. 1979, št. 238, str. 14).
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venskih goric se odločajo o predsedniku vinogradniške zadruge, ki mora imeti
čisto partizansko preteklost in biti izbran po ljudski volji. V mislih imajo že
predvojnega revolucionarja Vračka, vendar se ta na množičnem sestanku vlogi
odpove in razkrije, da je med vojno zaradi naivnosti izdal revolucionarja Jožeta
Kerenčiča, ki so ga Nemci ubili leta 1942. Okrog Vračka in njegovega etičnega
problema se razvršča vrsta oseb z različno izkušnjo iz druge svetovne vojne,
predsednik zadruge pa postane partizan Orešnik. Potrč pripoveduje o prebujanju vaškega prebivalstva in ustvarjanju socialističnih odnosov na vasi. Čeprav
pokaže na različne človeške značaje in se s tem izogne črno-belemu slikanju,
je ideja o izgradnji socializma na vasi jasno izražena, osrednji junak povesti pa
postane vaški kolektiv.
Roman Zločin (1955) je Potrč označil kot kroniko. Ima pet poglavij in velja
za njegovo politično angažirano delo, saj ponazarja čistot revolucionarne ideje
in herojski lik predvojnega komunista. Obenem gre za zločin nad človekoma, saj njuna krivda ni bila dokazana. Franček Šafar piše, da je Potrč ta roman
napisal kot politik, da bi se tudi kot književnik oddolžil "našim revolucionarjem med obema vojnama, ko so v svojem boju izkrvaveli in podlegli nasilju".35
Roman pripoveduje o predvojnih komunistih, organizacijskem sekretarju CK
KPJ Djuru Djakoviću in tajniku Rdeče pomoči Nikoli Hećimoviću, ki ju je oblast
zahrbtno ubila v Šelejevi grapi pod Ostrim vrhom na jugoslovansko-avstrijski
meji pri Šentilju. Kot literarna lika se imenujeta Djurović in Selimović. V intervjuju z Manco Košir je Potrč o razlogih za ta roman povedal:
Jaz pa sem svojemu povojskinemu času hotel svoje povedati, ko pa tolikokrat ni
bilo milosti za tiste predvojskine komuniste. Da, v Zločinu sem zapisal tudi, da je
hudo in težko, ko izgubiš vero v človeka, človečansko pa je, da človeka dojameš,
ko z njegovim breznom začutiš in ko moreš zaživeti znova z vero vanj. Tako je
tudi Djaković razumel, kaj more kdo prenesti, a česa kdo ne more, da sta potem
lahko oba skupaj s Hećimovićem kot junaka umrla.36

Zgodba je oprta na realno zgodovinsko dogajanje konec aprila leta 1929.
Gre za aretacijo obeh omenjenih revolucionarjev v Zagrebu, zasliševanje in
mučenje na tamkajšnji policiji, nato pa sledimo njunemu potovanju z vlakom
iz Zagreba ob spremstvu žandarjev v Maribor, od koder sta morala vklenjena iti
na jugoslovansko-avstrijsko mejo, kjer sta ju orožnika ustrelila pod pretvezo, da
sta hotela pobegniti. Djuro je prikazan kot neomajen, trden komunist, ki ostaja
zvest svoji ideji vse do konca, medtem ko je Selimović sprva labilen, vendar to

35
36

Šafar, "Pisatelj Ivan Potrč", str. 233.
Manca Košir, "Ivan Potrč. Intervju Sodobnosti", Sodobnost 30, št. 4 (1982), str. 337–349.
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ob tovarišu premaga in se oba žrtvujeta za revolucionarno idejo. Prikazana sta
kot herojska junaka, Djuro celo kot monumentalna podoba komunista brez
zmot in napak, ki vedno ostane trd in odločen. Na koncu, ko gresta oba v smrt,
se nekoliko omehča in postane bolj človeški.
Roman Srečanje (1963) pripoveduje o skrhanih medčloveških odnosih v
partizanih, o zaupanju in nezaupanju med prijateljicama, ki se odpravita v partizane, kakor tudi o nezaupljivosti in moči ideologije v partizanskem štabu, ki
ne pozna nians in deli ljudi na naše in vaše, izdajalce in pravoverne, junake in
slabiče. V intervjuju z Manco Košir je Potrč dejal, da je bil ta roman napisan
proti nezaupanju, ki ga je izkusil v partizanstvu po vrnitvi iz Mauthausna, a tudi
zaradi vere v človeka, zaradi zaupanja vanj.37 Zgodba se zapleta okrog prijateljic, Fanči in Pavle, ki sta odšli v partizane, prva postane komisarka, druga doma
skriva ranjenega partizana in skrbi zanj. Fanči je odločna partizanka, neizprosno zavezana komunistični revoluciji, medtem ko je Pavla labilna, čustvena,
strahopetna in naivna. Vsem hoče le dobro, vodi jo človečnost, k partizanom
je šla iz ljubezni do fanta in ne zaradi pripadnosti ideologiji. Čeprav ni zakrivila
ničesar, postane žrtev. Proti njej se obrne tudi prijateljica, partizansko sodišče
jo obsodi izdaje in sodelovanja z okupatorjem. Iz partizanske ječe jo slednjič
viteško reši fant, partizanski komisar, tako da jo ugrabi, nato pa se mora zaradi
kršitve pravil sam ustreliti. Dogajanje je umeščeno v okolico Ptuja, v tamkajšnje
vaške domove in okoliške gozdove, ki so postali med vojno prostori partizanov, domačih izdajalcev, hitlerjevcev in nemških okupatorjev, kjer so se med
vojno dogajala izdajstva, grozljiva mučenja, požiganja domov idr. Bistvo romana je izraženo v pisateljevi sklepni misli: "To nesmilečno življenje zna biti kdaj
tudi smilečno, če že ne more biti pravično." Nad ideologijo na koncu vendarle
zmaga ljubezen, Pavla, ki nosi pod srcem otroka, ostane živa. Potrč v tem romanu poudarja pomen partizanstva, borbenost, pojavljajo se pozitivni in negativni
junaki, partijska vzgoja, vendar je za povojni čas značilna herojska, idealizirana
podoba partizanstva tudi presežena. V jedro romana je postavil vprašanja medčloveških odnosov (prijateljstva, zaupanja, nezaupanja) in pokazal, kako je tudi
v partizanskih štabih nezaupanje v človeka povzročalo krivice posameznikom.
Ivan Potrč je v zadnjih letih svojega življenja s tesnobo doživljal zlom socializma pri nas. Kot komunist in nekdanji partizan je ves čas branil pridobitve
narodnoosvobodilnega boja in revolucije. Vse do konca svojega življenja je
bil prepričan v samoupravni socializem. Tudi ta roman temelji na kontrastni
poziciji literarnih oseb. Valentinu Kolencu, nekdanjemu partizanu in borcu, v
katerem razbiramo pisateljeve avtobiografske poteze, ki v zadnjih letih doživlja osebne krivice, stoji nasproti politični oportunist Tobijas. Potrč je v svojem

37

Prav tam, str. 341.
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zadnjem romanu z naslovom Tesnoba (1991), ki ga je pisal deset let, z grenkobo
opazoval anomalije in razkroj samoupravnega socializma.

Sklep
Ob koncu druge svetovne vojne so se tudi številni slovenski pisatelji in pisateljice znašli na bregovih zmagovalcev in tragičnih poražencev komunistične
revolucije. Literaturo mnogih, ki so preživeli drugo svetovno vojno, je povojna
oblast prepovedala ali pa so bili kot literarni ustvarjalci zamolčani. V prispevku
obravnavana pisatelja Narte Velikonja in Ivan Potrč sta pisateljsko pripadala
literarnemu toku realizma, politično pa sta stala vsak na svojem bregu.
Narte Velikonja (1891–1945) je bil nasprotnik komunizma in je med drugo
svetovno vojno sodeloval z Leonom Rupnikom. V radijskih predavanjih in
brošuri Malikovanje zločina (1944) je komunistično revolucijo pri nas razglasil
za zločin. Po osvoboditvi je bil obtožen sodelovanja z okupatorjem in 23. junija
1945 pred izrednim vojaškim sodiščem obsojen na smrt s streljanjem, kar se je
po dveh dneh na današnjem strelišču pod Golovcem tudi zgodilo. Pisateljsko so
ga zanimale socialne in psihološke stiske malih ljudi ter otrok (Otroci, 1931), v
svoji zadnji bolj znani noveli Zanka (1943) pa je tematiziral likvidacijo izdajalca
skozi oči nasprotnika revolucije.
Ivan Potrč (1913–1993) se je že pred drugo svetovno vojno zapisal
komunizmu in bil v Kraljevini Jugoslaviji leta 1934 kot gimnazijec pred maturo
tudi politični zapornik. Med drugo svetovno vojno je preživel koncentracijsko
taborišče Mauthausen in po izpustitvi odšel v partizane. Osvoboditev je
dočakal kot vojni dopisnik Borbe skupaj s Prvo armado v Zagrebu. Po drugi
svetovni vojni je zasedal visoke politične funkcije in ostal zvest komunizmu
vse do konca svojega življenja. Takoj po drugi svetovni vojni je objavil nekaj
pripovedi in reportaž o revoluciji in izgradnji socializma, ki sodijo v afirmativnopropagandno literaturo. V povojnih letih se je posvečal erotičnim temam, v
tematizaciji partizanstva in izgradnje socializma pa je ostal zvest komunistični
ideologiji, vendar je v ospredje teh literarnih del postavil medčloveške odnose
in ohranjal vero v človečnost.
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Jožica Čeh Steger
IVAN POTRČ AND NARTE VELIKONJA ON THE SUNNY AND SHADOWY
SIDE OF REVOLUTION

SUMMARY
At the end of the Second World War, many Slovenian writers found themselves
on either side of the communist revolution: among the victors or the tragic
losers. The literature of many of those who survived the war was banned by the
post-war authorities or at the very least they, as literary creators, were silenced.
In this piece, it is highlighted how the life and literary paths of two writers Narte
Velikonja and Ivan Potrč, both of whom belonged to the literary trend of realism but who stood on opposing warring factions, unfolded following the war.
Narte Velikonja (1891–1945) was an opponent of communism and
cooperated with Leon Rupnik during the Second World War. In his radio lectures
and the brochure Worshiping a crime (1944) he declared the communist
revolution a crime. After liberation, he was accused of having collaborated with
the occupying forces and was sentenced to death by firing squad by a military
tribunal on June 23, 1945. He was executed two days later at what is today
the shooting range by Golovec. As a writer he was concerned with the social
and psychological distress of ordinary people and children (Otroci, 1931). In
his more famous final novel Zanka (1943) he thematised the liquidation of a
traitor, as seen from the perspective of an opponent of the revolution.
Ivan Potrč (1913–1993) avowed himself to communism before the Second
World War, and as a high schooler, in the Kingdom of Yugoslavia, before the
matura examination of 1934, he was imprisoned on political grounds. During
the war, he survived the concentration camp Mauthausen and after release
joined the partisans. When liberation arrived, he was a war correspondent
for Borba with the First Army in Zagreb. After the war, he occupied high ranking
political posts and remained loyal to communism until he died. Immediately
after the war, he published some stories and reports on the revolution and
the building of socialism, which can be classified as affirmative-propaganda
literature. In the post-war years, he devoted several years to the erotic topic.
By thematising the topics of partisans and the building of socialism he stayed
loyal to communist ideology. Despite his ideological position, he placed
interpersonal relations and faith in humanity at the forefront of his literary
works.
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Izvleček:

Vsestranski pionir slovenske umetnostne zgodovine France Stele (1886–
1972) je najbolj znan kot raziskovalec srednjeveškega stenskega slikarstva
na Slovenskem, čeprav je njegov raziskovalni opus precej širši. Pričujoči
prispevek kritično obravnava in ovrednoti njegove znanstvene, strokovne
in poljudne prispevke o (slovenski) arhitekturi. V njih se nam Stele kaže kot
odličen poznavalec starejše in sočasne arhitekture. Prispeval je nekaj temeljnih
raziskav starejše (zlasti srednjeveške) arhitekturne dediščine na Slovenskem,
izjemnega pomena pa so tudi njegovi prispevki o arhitektu Jožetu Plečniku,
katerega ustvarjanje je ves čas spremljal. Arhitektura zavzema precejšen delež
v Steletovih preglednih delih, z množico prispevkov v dnevnem časopisju in
revijalnem tisku pa je ključno pripomogel tudi k osveščanju širše javnosti o
pomembnosti posameznih arhitekturnih spomenikov in njihovem varovanju.
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France Stele, umetnostna zgodovina, arhitektura, srednji vek, Jože Plečnik
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Eden najzgodnejših spominov te vrste je dogodek v klancu pod cerkvijo v Tunjicah, kjer smo srečali /... / skupino "fremtarjev", tujcev, ki so prihajali v Kamnik
na zdravljenje v takrat sloveče Kneipovo zdravilišče in je eden vprašal prvega
možaka za nami, očeta Pikovca: "Oče, kakšna pa je vaša cerkev, ali se splača
do nje?" Odgovor je bil: "Ali so že bli v Rimu?" Na odgovor, da še ne, je Pikovec
strokovnjaško odgovoril: "Tje nej grejo, tam majo glih tako." /... / Bil je to prvi
spomenik naše domovine, ki se je s tem kmečkim odgovorom za vselej vtisnil v
moj spomin, v Rimu pa sem ob lepih večerih kasneje pogosto obujal spomin na
rojstno vas.1

S temi besedami se je pionir slovenske umetnostne zgodovine, France Stele
(1886–1972) spominjal enega prvih srečanj s kulturno dediščino, raziskovanju
katere je namenil svoje življenje.2 Steletovo raziskovalno delo je bilo v prvi vrsti
posvečeno spomenikom srednjeveškega stenskega slikarstva,3 vendar pa se je
v svojih številnih razpravah ukvarjal tudi z arhitekturo in to v precej večjem
obsegu, kot bi sklepali iz dosedanjih raziskav njegovega dela. Nenazadnje celo
v svojem nastopnem predavanju na ljubljanski univerzi, 18. marca 1938, ni
obravnaval srednjeveških fresk, temveč gotske dvoranske cerkve.4 Arhitekturnozgodovinski problematiki je posvečen tudi začetni del enega njegovih prvih
strokovnih tekstov, članka o rimski cerkvi S. Clemente, ki je izšel leta 1910 v

1
2

3

4

France Stele, "Iz konservatorskih spominov", Varstvo spomenikov 10 (1965 [1966]), str. 14.
Temeljna literatura o Francetu Steletu: Emilijan Cevc, "France Stelè − umetnostni zgodovinar", Zbornik
za umetnostno zgodovino NV 5−6 (1959), str. 5−19; Emilijan Cevc, "Stele France", Slovenski biografski leksikon 3 (Ljubljana, 1960–1971), str. 465–468; Emilijan Cevc, "Stele, France", Enciklopedija
Slovenije 12 (Ljubljana, 1998), str. 308–309; Barbara Murovec, "'Anyway, the question of personnel
is rather difficult …' : Some Observations on Political Influence on Art (History) in Slovenia", Acta
historiae artis Slovenica 19, št. 1 (2014), str. 143−154; Barbara Murovec, "Zwischen Methodologie
und Ideologie: Slowenische Kunsthistoriker der Wiener Schule nach 1945", RIHA Journal, 27. 2. 2015,
št. 0117, http://www.riha-journal.org/articles/2015/2015-jan-mar/murovec-zwischen-methodologie-und-ideologie, pridobljeno: 2. 9. 2018 (dalje: Murovec, "Zwischen Methodologie"); Damjan
Prelovšek, "Umetnostni zgodovinar France Stelè ob 130. obletnici rojstva", Umetnostna kronika, št.
53 (2016), str. 3–8; Barbara Murovec, "France Stele", v: Slovenska akademija znanosti in umetnosti ob osemdesetletnici : biografski zbornik pokojnih članov, ur. Uroš Skalerič (Ljubljana, 2018), str.
69–70. Za bibliografijo Franceta Steleta gl.: Vera Baloh idr., "Umetnostnozgodovinska bibliografija dr.
Franceta Steleta do konca leta 1958", Zbornik za umetnostno zgodovino NV 5−6 (1959), str. 20−40;
Luc Menaše, "Osemdeset let profesorja dr. Steleta (in slovenske umetnostne zgodovine)", Sinteza 4
(1966), str. 85–87 (ponatisnjeno v: Luc Menaše, "Umetnostnozgodovinska bibliografija dr. Franceta
Stelèta : iz nadaljevanja 1959−1965", Varstvo spomenikov 10 (1965 [1966]), str. 181−187); Matej Stele,
"Umetnostnozgodovinska bibliografija dr. Franceta Steleta za obdobje po letu 1966", Kamniški zbornik 22 (2014), str. 247−257 (slednja žal precej pomanjkljiva).
Npr. France Stele, Monumenta artis Slovenicae I : srednjeveško stensko slikarstvo (Ljubljana, 1935);
France Stele, Cerkveno slikarstvo med Slovenci I : srednji vek (Celje, 1937); France Stele, Slikarstvo v
Sloveniji od 12. do srede 16. stoletja (Ljubljana, 1969); France Stele, Gotsko stensko slikarstvo (Ljubljana,
1972).
France Stele, "Gotske dvoranske cerkve v Sloveniji", Zbornik za umetnostno zgodovino 15 (1938), str.
1−43 (dalje: Stele, "Gotske dvoranske cerkve").

154

S tudia
H istorica
S lovenica

Akademik prof. dr. France Stele (1886–1972) (ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta
Steleta)

katoliški znanstveni reviji Čas, ki jo je izdajala Leonova družba, v katerem je
sicer poudarek na grobu sv. Cirila v tej cerkvi.5 Namen pričujočega prispevka je
zato osvetliti in kritično ovrednotiti Steletov pomen za raziskovanje zgodovine slovenske arhitekture, ki je precej večji in daljnosežnejši, kot se je do sedaj
domnevalo.6

***
Steletove prispevke o arhitekturi lahko razdelimo na pregledna dela, znanstvene razprave ter poljudne, popularizirajoče članke, pri čemer pa je treba
poudariti, da so tudi slednji napisani izredno temeljito in na podlagi pogloblje-

5

6

France Stele, "Cerkev sv. Klementa v Rimu in sv. brata Ciril in Metod", Čas 4 (1910), str. 35−45, 111−119,
177−186.
Iz obravnave izpuščam prispevke s področja varstva arhitekturne dediščine, ki zaradi kompleksnosti
problematike zaslužijo posebno študijo.
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nega študija. Med pregledi moramo na prvem mestu izpostaviti "programsko
delo" slovenske umetnostne zgodovine Oris zgodovine umetnosti pri Slovencih
(1924).7 Glavno vodilo Orisa je bilo dokazati, da smo tudi v starejših obdobjih
Slovenci imeli svojo umetnost, in s tem postaviti temelje za nadaljnje obravnave likovne ustvarjalnosti na Slovenskem. Ne gre torej za klasično zasnovan
pregled, temveč je skozi celotno besedilo prisotno vprašanje "kako se je naš
posebni značaj" odražal v umetnosti od srednjega veka do dvajsetih let 20. stoletja.8 Za prvo obdobje, v katerem je prišlo do sožitja naroda z visoko umetnostjo, ki po Steletu pripada "kulturno-kolonizatoričnem elementu", avtor označuje gotiko, pri čemer pomembno vlogo pripisuje meščanstvu, ki se pojavi v
tem času, meščanskemu naročniku, ki je bil domačin ali pa "udomačen", pa se
pridruži tudi umetnik-domačin.9 Kar se arhitekture tiče, vidi poseben pomen v
podeželski cerkvi z rebrasto obokanim prezbiterijem, slavoločno steno s šilasto
odprtino in ravnostropano ladjo (kot redek, v kasnejših obdobjih nespremenjen primer navaja cerkev sv. Petra pri Svetem Primožu nad Kamnikom, med
predelanimi stavbami pa izpostavi cerkve v Turnišču, na Muljavi pri Stični in
v Gostečah pri Škofji Loki), ki se pri nas v konservativnejših okoljih ohranja
vse do začetka 17. stoletja.10 Drugi višek predstavlja barok, ko so po Steletovem
mnenju plemstvo, duhovščina in meščanstvo v precejšnji meri čutili eno z ljudstvom, to pa se posledično odraža v deželnem ponosu.11 Na področju arhitekture se kot značilna podeželska cerkev uveljavi centralna stavba, sprva sestavljena
iz dveh delov, kritih z ločenima kupolama ali obokoma, ki se sčasoma preko
"prostornega zlitja obeh v enoto" razvije v stavbo z dvema, s plitvima kupolama
kritima ovaloma. Kot primere navaja cerkve na Dobrovi pri Ljubljani, Šmarni
gori in Tunjicah, iz kasnejše razvojne faze pa cerkve v Cerkljah na Gorenjskem,
Šmartnem pri Kranju, Kostrivnici na Štajerskem ipd. Omenjeni tip cerkve je v
baroku enako priljubljen, kot je bila cerkev z ravnostropano ladjo v gotiki in
se ponekod pojavlja še v 19. stoletju.12 V drugi, dopolnjeni izdaji Orisa (1966)
je Stele tekst o baročni arhitekturi nekoliko razširil s spoznanji povojne generacije umetnostnih zgodovinarjev, zlasti Naceta Šumija. Tako je na Kranjskem
osrednje mesto namenil arhitektu Gregorju Mačku, ki ga je označil za začetni7

8
9
10
11
12

France Stele, Oris zgodovine umetnosti pri Slovencih : kulturnozgodovinski poskus (Ljubljana, 1924)
(dalje: Stele, Oris). Razprava je sprva v nadaljevanjih izhajala v reviji Dom in svet: France Stele,
"Umetnost in Slovenci : kulturnozgodovinski poskus", Dom in svet 36 (1923), str. 182−188, 212−219,
239−245, 287−296. Leta 1966 je ob Steletovi osemdesetletnici izšla z novimi spoznanji dopolnjenja
izdaja Orisa. Pričujoči članek se, v kolikor to ni posebej navedeno, naslanja na prvo knjižno izdajo. Več
o Orisu: Murovec, "Zwischen Methodologie", odst. [17].
Stele, Oris, str. 7.
Prav tam, str. 28.
Prav tam, str. 28–29.
Prav tam, str. 61.
Prav tam, str. 64–65.
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ka domače arhitekturne šole, izpostavil pa je še Matijo Perskega, Lovrenca Pragerja, Gabriela (napačno ga je imenoval Daniel) Gruberja in Jožefa Schemerla,
na Štajerskem pa Janezu Nepomuku Fuchsu.13 Popolnoma drugačen in tudi v
drugi izdaji Orisa nespremenjen pa je Steletov odnos do arhitekture 19. stoletja,
ki ga označuje za dobo "dekadence in dezorientiranosti".14 Izhodišče njegovega
negativnega vrednotenja je dejstvo, da so stavbe nastajale pretežno po načrtih
dunajskih in graških arhitektov, zato po Steletu, skladno s kulturnopolitičnim
vrednotenjem v času neposredno po razpadu Avstro-Ogrske, nimajo stika s
prostorom, v katerem so bile zgrajene, pa tudi ne s preteklostjo, in so zato slovenskemu narodu tuje.15 Med navajanjem v času historizma zgrajenih cerkva pa
je kljub vsemu izpostavil frančiškansko cerkev v Mariboru, za katero pravi, da
"ni brez razpoloženjskih vrednot".16 Pregled je zaključil z arhitekturo moderne
dobe, kjer je uvodoma spregovoril o trdoživosti historizma in obžaloval zamujene priložnosti po ljubljanskem potresu leta 1895, pa tudi o težki uveljavitvi
slovenskih arhitektov doma, čeprav so bili predhodno priznani v tujini (Jože
Plečnik, Janez Jager), pri čemer je manjšo izjemo videl le v Maksu Fabianiju.17
V nadaljevanju je izpostavil ključno vlogo Jožeta Plečnika, ki se je dve leti pred
izidom Orisa vrnil v Ljubljano, ter Ivana Vurnika.18 Čeprav oba omenjena arhitekta (še zlasti Plečnik) v času izida knjige nista imela večjega števila izvedenih
del v Sloveniji, pa je na osnovi njunih načrtov ter nalog Plečnikovih učencev
opredelil slog ter pomen njune arhitekture za slovenski narod, saj je Stele trdil,
da se je Plečnik vrnil v Ljubljano prav zato, da bi med Slovenci utrdil zavest o
tem, da je vsaka arhitekturna naloga enako pomembna in da delokrog arhitekta obsega vse stavbne tipe.19 Pri tem je treba posebej poudariti, da sta v knjigi

13

14
15

16
17
18
19

France Stele, Oris zgodovine umetnosti pri Slovencih : kulturnozgodovinski poskus (Ljubljana, 1966),
str. 74–75. Prvo celostno obravnavo arhitekta Gregorja Mačka je sicer prispeval Stele (France Stele,
"Maček Gregor", Slovenski biografski leksikon 2 (Ljubljana, 1933–1952), str. 4), tezo o Mačku kot začetniku posebne "ljubljanske" smeri znotraj baročne arhitekture na Slovenskem, pa je po drugi svetovni vojni razvil Nace Šumi (Nace Šumi, Gregor Maček, ljubljanski baročni arhitekt (Ljubljana, 1958);
Nace Šumi, Ljubljanska baročna arhitektura (Ljubljana, 1961), str. 7, 27–64); slednja danes velja za
napačno. Več o tem: Blaž Resman, "Mački", Acta historiae artis Slovenica 8 (2003), str. 85–108, ki je na
podlagi arhivskih virov dokazal, da gre pri "ljubljanskem baročnem arhitektu Gregorju Mačku" za tri
osebe z istim priimkom, od katerih sta bila dva zgolj zidarska mojstra in ne arhitekta.
Stele, Oris, str. 89.
Prav tam, str. 92–95. Več o Steletovem vrednotenju arhitekture 19. stoletja: Franci Lazarini, "Arhitektura
19. stoletja na Štajerskem in Kranjskem", v: Slovenska umetnost in njen evropski kontekst : izbrane razprave I, ur. Barbara Murovec (Ljubljana, 2007), str. 52 (elektronska publikacija; http://uifs.zrc-sazu.
si/sites/default/files/9789612540494.pdf); Franci Lazarini, "Classicist and Historicist Architecture in
Styria and Carniola", v: Art History in Slovenia, ur. Barbara Murovec in Tina Košak (Ljubljana, 2011), str.
53.
Stele, Oris, str. 93.
Prav tam, str. 148–149.
Prav tam, str. 150–156.
Prav tam, str. 150.
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oba tekmeca obravnavana enakovredno, medtem ko je kasneje Stele dal absolutno prednost Plečniku.
Arhitektura zavzema pomembno mesto tudi v Steletovi knjigi Umetnosti
zapadne Evrope (1935),20 odličnem in izjemno natančnem pregledu evropske
umetnosti, v katerem je poleg ostalih likovnih zvrsti objektivno, brez vrednostnih sodb in na zelo berljiv način obravnavana arhitektura od starega Egipta
do Le Corbusierja, v katerem avtor vidi "osrednji in programatično važni pojav
arhitekturne sodobnosti".21 Medtem ko pri izboru arhitektov in spomenikov
v starejših obdobjih večinoma sledi uveljavljenemu kanonu, pa pri arhitekturi svoje dobe pokaže veliko mero razumevanja in sposobnosti interpretacije
moderne arhitekture, pri čemer pa popolnoma spregleda vlogo Bauhausa (med
naštevanjem sodobnih nemških arhitektov, za katere v primerjavi z Le Corbusierjem pravi, da niso tako "radikalno novotarski", je sicer omenil ustanovitelja
Bauhausa Walterja Gropiusa).22 Posebej je treba izpostaviti njegovo predstavitev dunajske secesije, zlasti Otta Wagnerja in njegove šole, saj mu je popolnoma
upravičeno namenil mesto, ki sta mu ga evropska in avstrijska umetnostna zgodovina namenili šele dobra tri desetletja kasneje.23
Med preglednimi besedili je treba omeniti še drugo, močno razširjeno izdajo Umetnosti v Primorju (1960),24 v kateri Stele podaja natančen oris arhitekturne ustvarjalnosti na Primorskem in v Istri od srednjega veka do časa po drugi
svetovni vojni, pri čemer sledi tezi, da se na obravnavanem področju združujejo
tako mediteranske kot celinske arhitekturne značilnosti.25 Med predstavitvami
ključnih iz Primorja izvirajočih ali v Primorju delujočih umetnikov (pretežno)
novejše dobe je navedel tudi tri arhitekte: Maksa Fabianija, Ivana (Janeza) Jagra
in Jožeta Plečnika. Medtem ko je Plečnika Stele obravnaval že ob drugih prilikah,
o čemer bo še tekla beseda, in le povzema spoznanja svojih starejših tekstov, pa
je izjemna predstavitev preostalih dveh pionirjev moderne slovenske arhitekture. Kratko besedilo o Maksu Fabianiju prinaša izjemno natančno predstavitev
življenja, sloga in glavnih del arhitekta, pomembno pa je predvsem za to, ker

20

21
22
23

24

25

France Stele, Umetnost zapadne Evrope : oris njenih virov in glavnih dob njenega razvoja (Ljubljana,
1935) (dalje: Stele, Umetnost zapadne Evrope).
Stele, Umetnost zapadne Evrope, str. 414.
Prav tam, str. 416.
Prav tam, str. 373–377. Pri začetkih moderne arhitekture Stele poleg dunajske secesije izpostavi zlasti
vlogo Henryja van de Veldeja, pa tudi Petra Behrensa, prepozna pa celo pomen Antonija Gaudija, ki
ga uvršča med "najzanimivejše pojave" secesijske dobe.
France Stele, Umetnost v Primorju (Ljubljana, 1960) (dalje: Stele, Umetnost v Primorju). Prva izdaja
omenjene knjige je izšla leta 1940, njen tekst pa približno ustreza prvima dvema poglavjema druge
izdaje. Leta 1946 je Slovenska akademija znanosti in umetnosti natisnila nekoliko predelan tekst
prve izdaje v ruskem, francoskem in angleškem prevodu v pomoč jugoslovanski delegaciji na pariški
mirovni konferenci (prim. Stele, Umetnost v Primorju, str. 5).
Stele, Umetnost v Primorju, str. 39–64.
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gre za prvo predstavitev Fabianija, v katero so poleg slovenskih vključena tudi
njegova dela na Dunaju (ki predstavljajo arhitektov ustvarjalni višek), v Trstu,
Gorici in Salzburgu.26 V primeru Ivana Jagra gre sploh za prvo predstavitev še
danes slabo poznanega slovenskega arhitekta, ki je večino življenja preživel v
Združenih državah Amerike.27

***
Znanstveni prispevki so namenjeni zlasti raziskavam starejše arhitekture, med
njimi pa zaseda osrednje mesto že omenjeno, leta 1938 v Zborniku za umetnostno zgodovino objavljeno nastopno predavanje o gotskih dvoranskih cerkvah.28
V njem se Stele osredotoči na analizo manjše skupine v pozni gotiki (15. in prva
polovica 16. stoletja) zgrajenih arhitektur, in sicer ladij župnijskih cerkva v Kranju, Škofji Loki, Radovljici, Šentrupertu na Dolenjskem in Cerknici ter prezbiterija romarske cerkve v Crngrobu, tem pa doda še rekonstrukcijo prvotnega
izgleda ladje frančiškanske cerkve v Novem mestu. Na podlagi analize skupnih
značilnosti je obravnavane objekte prepričljivo povezal v zaključeno skupino,
katere neuresničeni ideal je videl v združitvi kranjske ali škofjeloške ladje in crngrobskega prezbiterija,29 kar so kasnejši raziskovalci zavrnili.30 Velik del članka je
posvetil iskanju zgleda za obravnavane dvoranske cerkve in prišel do spoznanja,
da predstavljajo neposreden prenos cerkvenega tipa, značilnega za dela Hansa iz
Burghausna (v Steletovih časih napačno enačenega s Hansom Stetthaimerjem)
na Bavarskem, v prvi vrsti njegovo špitalsko cerkev v Landshutu. V zaključnem
delu je svoja spoznanja povezal z umetnostno geografijo, eno od metod v tedanji
nemški umetnostni zgodovini, ki je bila po Steletovem mnenju zaradi "narave

26

27

28
29
30

Prav tam, str. 146–149. Fabianija je sicer prvi ovrednotil Nace Šumi (Nace Šumi, Arhitektura secesijske dobe v Ljubljani (Ljubljana, 1954), str. 32−35), a se je osredotočil izključno na arhitektov ljubljanski opus, ki ga ni povezal z njegovimi deli drugod. Prva monografija o Fabianiju je izšla šele leta
1966: Marco Pozzetto, Max Fabiani architetto (Gorizia, 1966) (posodobljena nemška izdaja: Marco
Pozzetto, Max Fabiani : ein Architekt der Monarchie (Wien, 1983); precej razširjena in revidirana slovenska monografija o arhitektu: Marko Pozzetto, Maks Fabiani : vizije prostorov (Kranj, 1997)).
Stele, Umetnost v Primorju, str. 149–152. Temeljna študija o arhitektu Janezu Jagru: Damjan Prelovšek,
"Janez Jager in slovenska arhitektura", Sinteza 26−27 (1973), str. 65−72.
Stele, "Gotske dvoranske cerkve", str. 1−43.
Prav tam, str. 9−10.
Prim. Samo Štefanac, "Dvoranske cerkve 15. stoletja na Gorenjskem", v: Gotika v Sloveniji, ur. Janez
Höfler (Ljubljana, 1995), str. 81 (dalje: Štefanac, "Dvoranske cerkve").
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France
Stele
pri
raziskovanju nekdanjega dominikanskega
samostana na Ptuju
(ZRC SAZU, Umetnostnozgodovinski
inštitut
Franceta
Steleta)

gradiva" najprimernejša za raziskovanje slovenske umetnostne dediščine.31 Svoja
spoznanja o poznogotskih dvoranskih cerkvah na Gorenjskem je v posodobljeni obliki tuji strokovni javnosti predstavil leta 1965 v zborniku graškega umetnostnozgodovinskega inštituta, v katerem je obravnavane cerkve, v navezavi na
31

Stele, "Gotske dvoranske cerkve", str. 42. Prim. France Stele, "Slowenische Kunstgeschichte seit 1920",
Jahrbuch des Kunsthistorischen Institutes der Universität Graz 3–4 (1968–1969): str. 13; France Stele,
"Slovenska umetnostna zgodovina po letu 1920", Zbornik za umetnostno zgodovino NV 8 (1970),
str. 38. O Steletu in umetnostni geografiji: Damjan Prelovšek, "Památkova péče a slovinské dějiny
umění", v: Regnum Bohemiae et Sacrum Romanum Imperium : sborník k poctě Jiřího Kuthana, ur.
Jan Royt, Michaela Ottová in Aleš Mudra (České Budějovice, 2005), str. 409−420; Damjan Prelovšek,
"Spomeniško varstvo in slovenska umetnostna zgodovina", Umetnostna kronika, št. 23 (2009), str.
36−43. Novejša študija o problematiki umetnostne geografije: Thomas Da Costa Kaufmann, Toward a
Geography of Art (Chicago, 2004), str. 68–106.
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Gerstenbergovo študijo Deutsche Sondergotik,32 označil za slovensko različico t. i.
posebne gotike (Sondergotik),33 s čimer soglašajo tudi kasnejši raziskovalci gotske arhitekture na Slovenskem.34 Študije zadnjih desetletij so na podlagi novih
raziskav srednjeevropske poznogotske arhitekture sicer ovrgle Steletove teze o
enotnem izhodišču gorenjskih dvoranskih cerkva in vplivu le ene tuje šole ali
delavnice,35 nedvomno pa ostaja Steletova zasluga, da je tako slovensko kot tujo
strokovno javnost opozoril na nadregionalno pomembno in do tedaj popolnoma spregledano skupino poznogotskih cerkva.
Nekaj člankov o posameznih starejših arhitekturah je zlasti v obdobju med
obema svetovnima vojnama nastalo v povezavi s konservatorskimi posegi.
Tako je Stele že leta 1914, ko je stari župnijski cerkvi v Žireh pretila nevarnost
rušenja in jo je (žal le začasno) rešila intervencija C. kr. Centralne komisije za
spomeniško varstvo, objavil izredno natančen opis in obravnavo cerkvene
arhitekture (vključno s poskusom stavbnega razvoja) in ohranjene opreme,
da bi spodbudil interes laikov za to zanimivo stavbo.36 Po zaključeni prenovi
dominikanskega samostana na Ptuju za potrebe muzeja (1928) in konservatorsko-restavratorskih delih na mariborski stolnici (1938–1940) pa je Stele v
obsežnih člankih s pomočjo analize odkritih stavbnih členov in drugih detajlov, študija arhivskih virov ter analogij s sorodnimi stavbami, predstavil kompleksni stavbni razvoj obeh ključnih štajerskih spomenikov.37 Steletova zasluga
pa ni le razjasnitev arhitekturne preteklosti omenjenih srednjeveških sakralnih
stavb, temveč tudi njuna ustrezna umestitev znotraj slovenske srednjeveške
arhitekture. Ti dve študiji sta predstavljali ključno izhodišče vsem nadaljnjim

32

33

34
35

36
37

Kurt Gerstenberg, Deutsche Sondergotik : eine Untersuchung über das Wesen der deutschen Baukunst
im späten Mittelalter (München, 1913).
France Stele, "Eine slowenische Variante der 'Sondergotik'", Jahrbuch des Kunsthistorischen Institutes
der Universität Graz 1 (1965), str. 1−18.
Prim. Štefanac, "Dvoranske cerkve", str. 80.
Novejša študija omenjene problematike: Wolfgang Schöller, "Eine slowenische Variante der
'Sondergotik'? – France Stelè, Bayern und eine Gruppe spätgotischer slowenischer Hallenkirchen",
v: Bayern und Slowenien in der Früh- und Spätgotik : Beziehungen, Anregungen, Parallelen, ur. Janez
Höfler in Jörg Träger (Regensburg, 2003), str. 93–104. Prim. Samo Štefanac, "Die Pfarrkirche des hl.
Kanzian in Kranj und ihre Stellung in der spätgotischen Architektur Mitteleuropas", v: Bayern und
Slowenien in der Früh- und Spätgotik : Beziehungen, Anregungen, Parallelen, ur. Janez Höfler in Jörg
Träger (Regensburg, 2003), str. 114, ki posebej poudari, da župnijska cerkev sv. Kancijana v Kranju še
najboljše ustreza Gerstenbergovim kriterijem nemške posebne gotike, s čimer aktualizira Steletovo
tezo.
France Stele, "Stara župna cerkev v Žireh", Ljubitelj krščanske umetnosti 1, št. 1 (1914), str. 18–22.
France Stele, "K stavbni zgodovini dominikanskega samostana v Ptuju", Časopis za zgodovino in narodopisje 28, št. 2–4 (1933), str. 161–189; France Stele, "Mariborska stolnica", Zbornik za umetnostno
zgodovino 19 (1943), str. 1−37.
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France Stele pred nekdanjim cistercijanskim samostanom v Kostanjevici na Krki (ZRC SAZU,
Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta)

raziskavam obeh spomenikov.38
V poznih štiridesetih in zgodnjih petdesetih letih se je Stele posvetil tudi
raziskovanju dotlej praktično popolnoma spregledanega področja, arhitekture in umetnosti predromanske dobe, teme, ki je, kot je razvidno iz Steletovega
članka o slovenski umetnostni zgodovini po drugi svetovni vojni, sodila med
glavne naloge leta 1947 ustanovljene Sekcije za zgodovino umetnosti Inštituta
za zgodovino SAZU, predhodnice Umetnostnozgodovinskega inštituta France-

38

Kasnejše študije arhitekture mariborske stolnice: Jože Curk, Mariborska stolnica (Maribor, 1978), str.
3–9; Samo Štefanac, "Kor mariborske stolnice", Zbornik za umetnostno zgodovino NV 28 (1992), str.
37–52; Jože Curk, "Mariborska stolnica", v: Mariborska stolnica ob 150. obletnici Slomškovega prihoda v Maribor, ur. Stanko Lipovšek (Maribor, 2009), str. 103–122. Novejša spoznanja o stavbnem
razvoju in zgodovini ptujskega dominikanskega samostana in cerkve: Branko Vnuk, "Nove najdbe
in spoznanja o gradbeni in umetnostni podobi nekdanjega ptujskega dominikanskega samostana
(2011–2013)", Časopis za zgodovino in narodopisje 85=NV 50, št. 1–2 (2014), str. 55–105; Branko
Vnuk, Marjeta Ciglenečki, Ptujski dominikanski samostan (Ljubljana, 2018).
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ta Steleta ZRC SAZU.39 Svoje ugotovitve o tem obdobju, iz katerega se je ohranilo le skromno število materialnih ostankov, je leta 1952 strnil v danes skoraj
popolnoma pozabljenem prispevku v jubilejnem zborniku za Rudolfa Eggra, v
katerem je izpostavil pomen cerkva sv. Martina in sv. Jurija na Svetih Gorah nad
Bistrico ob Sotli.40
Med preglednimi članki omenimo še referat o cistercijanski arhitekturi v
Jugoslaviji, ki ga je imel na 19. mednarodnem kongresu umetnostnih zgodovinarjev leta 1958 v Parizu. Glavnino prispevka zavzema predstavitev arhitekturnih značilnosti obeh slovenskih cistercijanskih samostanov, Stične in Kostanjevice na Krki, čeprav v uvodnem delu na kratko predstavi tudi cisterce s Hrvaške.
Gre za prvo študijo omenjene problematike, ki je slovenski opatiji umestila v
kontekst evropskih srednjeveških cisterc.41
Pomemben Steletov prispevek k raziskovanju slovenske arhitekture pa
predstavljata tudi njegovo topografsko in pedagoško delo. V umetnostni topografiji političnega okraja Kamnik, narejeni po vzoru sočasnih avstrijskih topografij, je suvereno in natančno obravnaval umetnostno pomembnejše stavbe
na Kamniškem.42 Kot profesor na ljubljanski Filozofski fakulteti pa je vzgojil
generacijo umetnostnih zgodovinarjev, ki so se po drugi svetovni vojni posvetili preučevanju dotlej neraziskanih področij starejše umetnostne ustvarjalnosti na Slovenskem. Med arhitekturnimi zgodovinarji sta bila to Marijan Zadnikar (1921−2005)43 in Ivan (Drago) Komelj (1923−1985),44 prvi se je ukvarjal

39

40

41

42
43

44

Prim. France Stele, "Slovenska umetnostna zgodovina po letu 1945", Zbornik za umetnostno zgodovino NV 3 (1955), str. 235. Stele v članku napačno navaja, da je bila Sekcija za zgodovino umetnosti (predhodnica Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta ZRC SAZU) ustanovljena leta 1948, za pravilno letnico gl.: Ana Lavrič, "Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta
ZRC SAZU", Enciklopedija Slovenije 14 (Ljubljana, 2000), str. 42. O problematiki datiranja ustanovitve
Sekcije za zgodovino umetnosti: Murovec, "Zwischen Methodologie", odst. [23], op. 55.
France Stele, "Vorromanisches aus Slowenien", v: Festschrift für Rudolf Egger : Beiträge zur älteren
europäischen Kulturgeschichte 1, ur. Gotbert Moro (Klagenfurt, 1952), str. 367−382.
France Stele, "L’Architecture cistercienne en Yougoslavie", v: Relations artistiques entre la France et les
autres pays depuis le haut moyen âge jusqu’à la fin du XIXe siècle (Paris, 1959), str. 126–133.
France Stele, Politični okraj Kamnik : topografski oris (Ljubljana, 1929).
O Marijanu Zadnikarju: Nace Šumi, "Zadnikar Marijan", Slovenski biografski leksikon 4 (Ljubljana,
1980–1991), str. 736–738; Emilijan Cevc, "Zadnikar, Marijan", Enciklopedija Slovenije 15 (Ljubljana,
2001), str. 14–15; Emilijan Cevc, "Marijan Zadnikar osemdesetletnik", v: Hodil po zemlji sem naši :
Marijanu Zadnikarju ob osemdesetletnici / Festschrift Marijan Zadnikar, ur. Alenka Klemenc (Ljubljana,
2001), str. 11–18; Janez Balažic, "Akademik dr. Marijan Zadnikar (27. december 1921 – 4. oktober
2005)", Umetnostna kronika, št. 9 (2005), str. 31–32; Milček Komelj, "Marijan Zadnikar (1921–2005)
: izpolnjeno delo, potrjena zvestoba pokončnega moža", Acta historiae artis Slovenica 10 (2005), str.
217–220; Janez Höfler, "Akademik dr. Marijan Zadnikar (1921–2005)", Zbornik za umetnostno zgodovino NV 42 (2006), str. 285–290; Mija Oter Gorenčič, "Marijan Zadnikar", v: Slovenska akademija znanosti in umetnosti ob osemdesetletnici : biografski zbornik pokojnih članov, ur. Uroš Skalerič
(Ljubljana, 2018), str. 85–86.
O Ivanu Komelju: Marijan Slabe, "Dr. Ivan Komelj (1923–1985)", Varstvo spomenikov 28 (1986), str.
5–8; Nace Šumi, "In memoriam Ivan Komelj-Drago", Zbornik za umetnostno zgodovino NV 23 (1987),
str. 23–24; Nace Šumi, "Komelj, Ivan (Drago)", Enciklopedija Slovenije 5 (Ljubljana, 1991), str. 211.
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z romaniko, drugi pa z gotsko sakralno arhitekturo in gradovi, ter Nace Šumi
(1924−2006), ki je napisal prve sintetične preglede zgodnjenovoveške in secesijske arhitekture.45

45

O Nacetu Šumiju: Uredništvo, "Šumi Nace", Slovenski biografski leksikon 3 (Ljubljana, 1960–1971),
str. 721–722; Emilijan Cevc, "Šumi, Nace", Enciklopedija Slovenije 13 (Ljubljana, 1999), str. 166; Stane
Bernik, "Zaslužni profesor dr. Nace Šumi (1924–2006)", Zbornik za umetnostno zgodovino NV 42
(2006), str. 291–298; Gojko Zupan, "Prof. dr. Nace Šumi (1924–2006)", Umetnostna kronika, št. 12
(2006), str. 11–13.
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***
Poleg znanstvenih razprav je Stele zlasti v času pred letom 1945 napisal množico poljudnih člankov, ki so služili popularizaciji mlade umetnostnozgodovinske stroke. Med njimi je tudi več prispevkov o arhitekturi, ki jih je objavljal
zlasti v Kroniki slovenskih mest, pa tudi v drugih revijah ter dnevnem časopisju,
občasno pa celo v obliki samostojnih publikacij. V člankih se dotika različnih
aktualnih vprašanj arhitekture v mestih, zlasti oživljanja starega mestnega jedra
Ljubljane in obnove nekaterih objektov, predstavlja pa tudi pomembnejše arhitekturne spomenike preteklih obdobij.46
Manj je prispevkov o drugih mestih, kar pa ne pomeni, da se je Steletova
dejavnost omejevala le na Ljubljano. Tako je na primer večkrat aktivno sodeloval pri revitalizaciji in modernizaciji Maribora, pisal pa je o njem le redko. Eno
pomembnih izjem predstavlja poljudni članek o umetnostnem značaju slovenske Štajerske, v katerem pa se ne omejuje le na arhitekturo.47 Ob že omenjenih konservatorsko-restavratorskih delih na stolni cerkvi sv. Janeza Krstnika je
Stele igral izjemno pomembno vlogo pri obnovi mestnega gradu, zlasti pa se je
zavzemal za to, da bi stavba dobila javno funkcijo, kar se je 1933 z občinskim
nakupom gradu tudi zgodilo.48 Poleg tega je prav njegovo mnenje (in stališče
arhitekta Vladimirja Šubica) pomembno pripomoglo k določitvi lokacije srbske pravoslavne cerkve,49 aktivno pa se je vključil tudi v (na koncu neuresničeni) projekt gradnje nove magdalenske cerkve, pri čemer predstavljajo njegovi
terenski zapiski najpomembnejši vir o leta 1925 izvedenem natečaju za novo
cerkev.50 Natančnejša analiza Steletove vloge pri izoblikovanju mariborske
mestne podobe v dvajsetih in tridesetih letih pa je naloga, ki še čaka raziskovalce, isto velja tudi za druga slovenska mesta.
Med objavljenimi prispevki predstavljata posebnost z današnjega vidika

46

47

48

49
50

Npr. France Stele, "Lepota stare ljubljanske mestne slike", Slovenec, 30. 5. 1914, št. 122, str. 2–4;
France Stele, "Na polju znamenje stoji", Ilustrirani Slovenec 5, št. 27 (1929), str. 212–213; France
Stele, Uršulinska cerkev, biser ljubljanske arhitekture (Ljubljana, 1930); France Stele, "Predpotresna
Ljubljana", Ilustrirani Slovenec 7, št. 34 (1931), str. 272–274; France Stele, "Ljubljana iz aeroplana",
Kronika slovenskih mest 1, št. 1 (1924), str. 28–35; France Stele, "Problem ljubljanskega gradu", Kronika
slovenskih mest 1, št. 2 (1934), str. 106–109; France Stele, "Kako oživiti staro Ljubljano", Kronika slovenskih mest 2, št. 1 (1935), str. 607.
France Stele, "Umetnostni značaj slovenskega Štajerja in kulturno središče v Mariboru", Kronika slovenskih mest 6, št. 2 (1939), str. 69–73.
Nina Gostenčnik, "Dr. Franjo Lipold, mariborski mestni načelnik v letih 1931 do 1935", Studia
Historica Slovenica 17, št. 3 (2017), str. 1005–1008; Nina Gostenčnik, Maribor v času mestnega načelnika dr. Franja Lipolda (1931–1935) (Maribor, 2018) (dalje: Gostenčnik, Maribor), str. 127–128.
Gostenčnik, Maribor, str. 135–136.
O Steletovi vlogi pri neuresničeni gradnji nove cerkve sv. Magdalene: Franci Lazarini, "'Začeti pa moramo na vsak način že letos, sicer lahko naredimo križ črez novo cerkev.' : o neuresničeni gradnji nove
cerkve sv. Magdalene v Mariboru", Acta historiae artis Slovenica 19, št. 1 (2014), str. 133–134.
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kontroverzna teksta o sodobnem italijanskem in nemškem urbanizmu in arhitekturi, ki sta nastala leta 1938.51 V njih Stele sicer ni hvalil totalitarnih režimov
kot takih, je pa občudoval dosežke na področju urejanja mest v fašistični Italiji
in nacionalsocialistični Nemčiji. Hvalil je jasnost in urejenost novega italijanskega urbanizma (pri čemer ni imel v mislih le Apeninskega polotoka, temveč
tudi dejavnost v kolonijah, zlasti Abesiniji), kot ga je lahko spoznal na razstavi v
dunajski Secesiji leta 1937, v prvi vrsti smotrno urejanje starejših mest s precejšnjim upoštevanjem umetnostne dediščine, zlasti spomenikov rimske cesarske
dobe, gradnjo novih mest, zasnovanih po enotnih načrtih, reševanje problematike prometa v zgodovinsko in umetnostno pomembnih starih mestnih jedrih
ipd. Kot posebej uspešne primere je izpostavil Piazza della Vittoria v Brescii,
ureditev okolice Dantejevega groba v Ravenni, rimske urbanistične projekte Via
dell'Impero (sedaj Via dei Fori Imperiali), preureditev Corsa del Rinasimento,
novo cesto med Trgom sv. Petra in Angelskim gradom, pa tudi Foro Mussolini
(sedaj Foro Italico), ureditev notranjščine stolnice sv. Justa v Trstu, avtomobilski
most in Rio Novo v Benetkah, regulacijski načrt za stari del Barija, novozgrajena
mesta (npr. Aprilia, Guidonia) idr. V članku o nemškem urbanizmu, pri katerem
je Stele izhajal iz publikacije Huberta Schradeja (1900–1967) o sodobni nemški arhitekturi52 ter prve nemške arhitekturne in umetnoobrtne razstave v Haus
der Kunst v Münchnu leta 1938, je predstavil glavne razlike med fašističnim in
nacističnim pogledom na sodobno arhitekturo, ki ga je videl v odnosu do železobetona, do katerega so bili Italijani prizanesljivejši, predvsem pa v tem, da sta
imela sodobna nemška arhitektura in urbanizem poudarjen mistični element,
ki je pogosto zares zaživel šele ob množičnih manifestacijah. Stele je nemško
arhitekturo interpretiral kot združitev klasicizma in severnjaškega misticizma,
ves čas pa je poudarjal povezanost sodobne nemške arhitekture in urbanizma s
pokrajino, v čemer je videl njun ključni moment. Pri urbanističnih projektih je
tudi pri Nemcih izpostavil spomeniškovarstveni vidik, saj po Steletovem mnenju celo najbolj velikopotezni projekti, kot na primer načrti Alberta Speera za
os Sever-Jug v Berlinu, ne bodo ogrozili starega mestnega jedra. Med dosežki
nemške arhitekture in urbanizma je navedel Tannenberški spomenik v Hohensteinu v Vzhodni Prusiji (sedaj Olsztynek, Poljska, spomenik porušen 1944),
nove objekte na Königsplatzu v Münchnu, s katerimi je trg postal arhitekturno
zaokrožen in po Steletu predstavlja "svetišče nemške miselnosti", posebej pa
je izpostavil Parteigelände v Nürnbergu ter berlinski Reichsportfeld, prizorišče olimpijski iger leta 1936, ki si ga je, kot je iz članka razvidno, tudi osebno
ogledal. Del predstavitve je namenil tudi Ordensburgen (sedežem ustanov za
51

52

France Stele, "Italijanska urbanistika", Kronika slovenskih mest 5, št. 1 (1938), str. 1−6; France Stele,
"Nemška urbanistika", Kronika slovenskih mest 5, št. 2 (1938), str. 72−78.
Hubert Schrade, Bauten des Dritten Reiches (Leipzig, 1937).
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izobraževanje nacističnih poveljnikov) in domovom za Hitlerjevo mladino, še
zlasti pa so ga navdušili različni načrti za radikalne preureditve pomembnejših
nemških mest, poleg že omenjenih Speerovih za Berlin, ki jim je posvetil največ
pozornosti, tudi načrti za Hamburg, Nürnberg in München. Omenjena članka
sta docela izjemna v slovenski umetnostnozgodovinski publicistiki. Ugotovimo lahko, da so Steleta pri italijanski in nemški arhitekturi privlačile različne
stvari. Medtem ko so ga v fašistični Italiji navdušile učinkovite rešitve revitalizacije mest, ki so se ozirale tudi na historično stavbno substanco in z regulacijskimi posegi nekaterim arhitekturnim spomenikom celo dale boljšo pozicijo
glede na okoliške stavbe, pa ga je pri nacionalsocialistični arhitekturi navdušil
zlasti učinek, ki so ga novozgrajene stavbe naredile na obiskovalca, pa tudi njihov odnos do prostora.

***
Poseben sklop Steletovega ukvarjanja z arhitekturo predstavlja množica razprav o arhitektu Jožetu Plečniku (1872−1957), s katerim je kot konservator
zgledno sodeloval pri snovanju "Plečnikove Ljubljane", pa tudi sicer je ves čas
spremljal in promoviral arhitektovo ustvarjanje.53 Čeprav je bil Plečnik sprva
bolj naklonjen Izidorju Cankarju (1886−1958)54 in se je šele po njegovem izstopu iz duhovniškega stanu in Katoliške cerkve leta 1926 povezal s Steletom, pa
je slednji brez dvoma postal njegov najtesnejši spremljevalec in promotor.55 V
dvajsetih in tridesetih letih, na višku Plečnikove slave, je Stele v mnogih član-

53

54

55

O sodelovanju med Steletom in Plečnikom: Damjan Prelovšek, "Jože Plečnik in France Stele ali kako
je nastajala Plečnikova Ljubljana", Acta historiae artis Slovenica 22, št. 2 (2017), str. 101–111 (dalje:
Prelovšek, "Jože Plečnik"). Prim. Damjan Prelovšek, Josef Plečnik (1872−1957) : Architectura perennis (Salzburg–Wien, 1992), str. 273−274 (tudi izdaje v drugih jezikih; razširjena slovenska izdaja:
Damjan Prelovšek, Jože Plečnik : arhitektura večnosti : teme, metamorfoze, ideje (Ljubljana, 2017), str.
325−326).
Temeljna literatura o Izidorju Cankarju: Uredništvo, "Cankar Izidor", Slovenski biografski leksikon 1
(Ljubljana, 1925–1932), str. 72; France Stele, "Na razpotju prve generacije slovenske umetnostne
zgodovine", Zbornik za umetnostno zgodovino 13, št. 1–4 (1936), str. 97–99; France Stele, "Izidor
Cankar utemeljitelj ljubljanske umetnostno zgodovinske šole", Zbornik za umetnostno zgodovino NV 4 (1957), str. 9–30; France Stele, "Izidor Cankar", v: Izidor Cankar, Uvod v likovno umetnost
(Sistematika stila) (Ljubljana, 1959), str. 231–277; Tone Ferenc idr., "Cankar, Izidor", Enciklopedija
Slovenije 1 (Ljubljana, 1987), str. 415–416; Andrej Rahten, Izidor Cankar : diplomat dveh Jugoslavij
(Ljubljana, 2009); Izidor Cankar : mojster dobro zasukanih stavkov : življenje in delo Izidorja Cankarja
1886–1958, ur. Alenka Puhar (Ljubljana, 2016); Barbara Murovec, "Izidor Cankar", v: Slovenska akademija znanosti in umetnosti ob osemdesetletnici : biografski zbornik pokojnih članov, ur. Uroš Skalerič
(Ljubljana, 2018), str. 17–18. O odnosu med Steletom in Cankarjem, kot se vidi iz korespondence v
obdobju pred prvo svetovno vojno: Vesna Krmelj, "France Stele v luči mladostne korespondence z
Izidorjem Cankarjem", Acta historiae artis Slovenica 23, št. 1 (2018), str. 133–183.
Damjan Prelovšek, Plečnikovi knjigi Architectura perennis, Napori (Ljubljana, 1993), str. 5 (dalje:
Prelovšek, Plečnikovi knjigi).
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kih, pa tudi knjižicah, širši javnosti predstavljal nove arhitektove stvaritve tako
v Pragi kot Ljubljani,56 razlagal načrtovana dela,57 če je bilo treba, pa se je postavil tudi v vlogo mojstrovega zagovornika. V tem pogledu je izjemnega pomena
članek Ali je cerkev sv. Frančiška v Šiški res premalo katoliška?, ki ga je Stele
napisal v odgovor nekaterim katoliškim krogom, ki so zaradi nerazumevanja za
Plečnikovo mojstrovino trdili, da je "po svojem duhu poganska" in da bolj spominja na antični tempelj kot na cerkev. Iz članka je razvidno Steletovo odlično
poznavanje evropske arhitekture, še zlasti dogajanja na področju sočasne cerkvene gradnje, pa tudi teženj v tedaj aktualnem liturgičnem gibanju, na podlagi
česar je prepričljivo dokazal neutemeljenost omenjenih trditev. Cerkev v Šiški
je označil za ambiciozno umetnino, pri kateri pa ne gre za klasicistično kopiranje form iz antičnih templjev (kar v članku tudi podrobno prikaže). Poleg tega
stavba odlično omogoča sožitje vernikov z liturgijo, ki so ga v tem času poudarjali teologi (izpostavi zlasti Johannesa van Ackna), zgradba pa je ustrezna tudi
iz praktičnega in umetnostnega vidika.58 Omenjeno besedilo je bilo ključnega
pomena za odnos do šišenske cerkve, saj so po njegovem izidu napadi na to
Plečnikovo stvaritev ponehali.
Ko je ob Plečnikovem imenovanju za častnega meščana Ljubljane leta 1939
tedanji župan Juro Adlešič podal pobudo za izdajo monografije o arhitektovem
ljubljanskem opusu, je bil za izvedbo naloge zadolžen Stele.59 Zaradi Plečnikovega nasprotovanja so se na koncu odločili za kompromis in leta 1941 izdali
obsežno monografijo Architectura perennis, katere naslov si je izmislil Stele,60
pri čemer je izhajal iz nadčasovnih arhitekturnih form, ki ji je uporabljal Plečnik.
Knjiga poleg fotografij in načrtov uresničenih in neuresničenih Plečnikovih del
iz različnih obdobij (izbor je naredil arhitekt sam) vsebuje tudi obsežen Steletov
esej o arhitekturi oziroma njenih temeljnih pojmih, ki je po mnenju Fedje Koširja
"krona vse slovenske arhitekturne teorije",61 ter razmišljanje Antona Trstenjaka

56

57

58

59
60
61

Npr. France Stele, "O arhitekturni umetnosti (ob priliki novejših Plečnikovih del)", Dom in svet 39,
št. 1 (1926), str. 45–47; France Stele, "K označbi in razumevanju Plečnikovega arhitekt. ustvarjanja",
Dom in svet 41, št. 9 (1928), str. 285–286; France Stele, "Jože Plečnik na Hradčanih in v Ljubljani", Dom
in svet 42, št. 9 (1929), str. 273–279; France Stele, "Nova dela J. Plečnika v Pragi", Dom in svet 46, št.
9–10 (1933), str. 552–555; France Stele, Projekt univerzitetne biblioteke ljubljanske (Ljubljana, 1933);
France Stele, "Plečnikova Ljubljana", Kronika slovenskih mest 6, št. 4 (1939), str. 227–232.
Npr. France Stele, Ljubljanski grad slovenska Akropola (Ljubljana, 1932); France Stele, "Hram slave pri
sv. Krištofu", Dom in svet 46, št. 1–2 (1933), str. 64–71; France Stele, "Marijin trg", Kronika slovenskih
mest 4, št. 3 (1937), str. 147–155; France Stele, "Veliki načrti", v: Naš Bežigrad : v luči zgodovine, kulture, gospodarstva, ur. Vilko Fajdiga in France Jesenovec (Ljubljana, 1940), str. 44–55.
France Stele, "Ali je cerkev sv. Frančiška v Šiški res premalo katoliška?", Cvetje z vrtov sv. Frančiška 45
(1928), str. 42−49.
Prelovšek, Plečnikovi knjigi, str. 6–7; Prelovšek, "Jože Plečnik", str. 108, 110.
Prim. Prelovšek, Plečnikovi knjigi, str. 5.
Fedja Košir, K arhitekturi : tretji del : razvoj arhitekturne teorije na Slovenskem (Ljubljana, 2007) (dalje:
Košir, K arhitekturi), str. 95.
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o večnostni filozofiji.62 Na podoben način, s Steletovim esejem in Plečnikovimi
načrti ter fotografijami njegovih del, je zasnovana tudi monografija Napori, izdana ob arhitektovi osemdesetletnici.63 Za oba eseja je značilno, da se Stele v njih
ukvarja z arhitekturo na splošno in skladno s Plečnikovo željo ne z mojstrovimi
stvaritvami, v Architecturi perennis pa arhitekta sploh ne omenja.

62

63

France Stele, Anton Trstenjak, Jože Plečnik, Architectura perennis (Ljubljana, 1941). Več o knjigi: Košir,
K arhitekturi, str. 96–122.
Napori, ur. France Stele in Tone Bitenc (Ljubljana, 1955). O Steletovem eseju: Košir, K arhitekturi, str.
122–129.
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Po Plečnikovi smrti je Stele napisal vrsto nekrologov, med katerimi je najpomembnejši izšel v Koledarju Mohorjeve družbe in nosi pomenljiv naslov Od
obliča do velemojstra. V njem je Stele na nekaj straneh podal prvi celostni oris
Plečnikovega življenja, predstavil najpomembnejša dela, pretežno na podlagi
lastnih spominov pa je skušal orisati tudi arhitektov značaj. Prispevek lahko
brez nadaljnjega označimo za prvo temeljitejšo strokovno obravnavo največjega slovenskega arhitekta.64 S knjigo Arhitekt Jože Plečnik v Italiji,65 prvem delu
o arhitektu po desetletnem molku, ki je sledil njegovi smrti,66 na izid katere je
Stele čakal kar štiri leta,67 se je osredotočil na kratko, a za razvoj Plečnikovega
arhitekturnega sloga ključno obdobje med letoma 1898 in 1899, ko je arhitekt v okviru rimske štipendije potoval po Italiji in Franciji. Poleg objave Plečnikovih pisem bratu Andreju in materi ter delno ohranjenega arhitektovega
popotnega dnevnika68 je knjiga še posebej pomembna zaradi temeljite in obsežne spremne študije, v kateri je Stele na podlagi Plečnikove korespondence z
materjo, bratoma Andrejem in Janezom, p. Willibrordom Verkadejem, Ottom
Wagnerjem in drugimi skušal opredeliti arhitektov značaj, še zlasti v njegovem
mladostnem obdobju do zaključka študijskega potovanja po Italiji in Franciji,
torej še pred prvimi dunajskimi (ne)uspehi. Na podlagi ohranjenih virov, zlasti Janezovih pisem domačim in registrov študentov dunajske akademije, je
prvi razrešil vprašanje datacije Plečnikovega vpisa v Wagnerjevo šolo. Pri tem
je podrobno predstavil dozorevanje ideje bodočega arhitekta za študij v šoli
vodilnega dunajskega modernista, pa tudi vlogo obeh bratov, zlasti Janeza, pri
tej odločitvi. Izjemen pomen italijanskega potovanja na arhitektovo ustvarjanje
je prikazal z analizo vpliva posameznih italijanskih arhitekturnih in urbanističnih stvaritev, omenjenih v pismih in dnevniku, na izbrana dela iz Plečnikovega
kasnejšega opusa, v zaključnem delu knjige pa predstavi tudi spomine na itali-
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France Stele, "Od obliča do velemojstra", v: Koledar Mohorjeve družbe za leto 1958 (Celje, 1957), str.
46−62. Ponatis teksta: France Stele, "Od obliča do velemojstra", v: Arhitekt Jože Plečnik : ob njegovi
spominski razstavi v Ljubljani 1968, ur. Lojze Gostiša (Ljubljana, 1968), s. p.
France Stele, Arhitekt Jože Plečnik v Italiji 1898−1899 (Ljubljana, 1967) (dalje: Stele, Arhitekt Jože
Plečnik).
Damjan Prelovšek, "Plečnik in mi", v: Slovenska umetnost in njen evropski kontekst : izbrane razprave I, ur. Barbara Murovec (Ljubljana, 2007), str. 63−73 (elektronska publikacija; http://uifs.zrc-sazu.
si/sites/default/files/9789612540494.pdf) (dalje: Prelovšek, "Plečnik in mi"); Damjan Prelovšek,
"Plečnik and the Slovenes", v: Art History in Slovenia, ur. Barbara Murovec in Tina Košak (Ljubljana,
2011), str. 76−80 (dalje: Prelovšek, "Plečnik and the Slovenes").
Stele, Arhitekt Jože Plečnik, str. 287.
Stele se pri Plečnikovi korespondenci in dnevniku ni odločil za uveljavljen način objave primarnih
arhivskih virov, tj. dobesednih prepisov z dodanimi opombami, temveč je prevedel tujejezične zapise, prav tako je ponekod jezikovno korigiral arhitektovo nekoliko okorno slovenščino. Do takšnega
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jansko potovanje v kasnejših arhitektovih pismih bratu Andreju.69 Nedvomno
ima Steletova študija o Plečnikovem italijanskem potovanju osrednje mesto v
raziskovanju mojstrovega življenja in dela, brez katere si vseh kasnejših študij
arhitekta ne moremo zamisliti.
Z omenjenima tekstoma, pa tudi nekaj poljudnimi zapisi, je Stele poskrbel
za poudarjanje Plečnikovega pomena in to v času, ko ne umetnostnozgodovinska ne arhitekturna stroka, pa tudi ne širša javnost, pod vplivom funkcionalizma, pa tudi zaradi političnih razlogov, niso bile naklonjene arhitektu in
njegovemu delu.70 Med zanimivejše poskuse promocije Plečnika v tem času pa
nedvomno sodi esej o Guggenheimovem muzeju v New Yorku, zadnjem delu
Frank Lloyd Wrighta, ter Plečnikovem načrtu za slovensko Skupščino (Katedrala naše svobode), v katerem pokaže podobno idejno izhodišča obeh arhitektur.
Po Steletovem mnenju imaginarni stožec osrednjega dela Wrightove stavbe
(pravi mu polževa hišica) in v celoti izveden stožec Plečnikovega objekta, ki
se mu prilagaja tudi oblika osrednje dvorane, izvirata iz "sorodnih, v težnjah
železobetonske arhitekture zasidranih pobud".71
Nenazadnje je Stele za "rehabilitacijo" Plečnika dolgoročno poskrbel tudi s
tem, da je leto dni pred svojo smrtjo za asistenta na Sekciji za zgodovino umetnosti zaposlil Damjana Prelovška. Slednji je poskrbel za nadaljnje raziskave
arhitektovega opusa, ki so sčasoma pripeljale do tega, da je bil arhitekt uvrščen
na zemljevid evropske arhitekture ter da se je do neke mere spremenil tudi
odnos Slovencev do njega.72

***
Starejša in novejša arhitekturna ustvarjalnost sta predstavljali precej večji delež
Steletovega raziskovalnega dela, kot bi domnevali iz dosedanjih pregledov njegovega opusa. Čeprav je bilo Steletovo temeljno raziskovalno področje brez
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Stele, Arhitekt Jože Plečnik, str. 197–286.
Kot primer skrajno negativnega vrednotenja Plečnika gl. zlasti: Nace Šumi, "Stoletnica Plečnikovega
rojstva : od mita in apologije do kritične presoje", Sinteza 23 (1972), str. VIII. O raziskovanju in recepciji
Plečnikovega opusa: Prelovšek, "Plečnik in mi"; Prelovšek, "Plečnik and the Slovenes"; Aleš Vodopivec,
"Protislovne ocene slogovnih značilnosti Plečnikove arhitekture", v: Patriae et Orbi : Essays on Central
European Art and Architecture : Festschrift in Honour of Damjan Prelovšek / Študije o srednjeevropski
umetnosti : jubilejni zbornik za Damjana Prelovška, ur. Ana Lavrič, Franci Lazarini in Barbara Murovec
(Ljubljana, 2015), str. 189−196.
France Stele, "Frank Lloyd Wright in Jože Plečnik", Likovna revija 2, št. 7–8 (1963), str. 21–23.
Prim. Franci Lazarini, "Damjan Prelovšek − arhitekturni zgodovinar", v: Patriae et Orbi : Essays on
Central European Art and Architecture : Festschrift in Honour of Damjan Prelovšek / Študije o srednjeevropski umetnosti : jubilejni zbornik za Damjana Prelovška, ur. Ana Lavrič, Franci Lazarini in Barbara
Murovec (Ljubljana, 2015), str. 13, 18−24.
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dvoma srednjeveško stensko slikarstvo, je s svojimi znanstvenimi, strokovnimi
in poljudnimi zapisi o arhitekturi prispeval več ključnih odkritij ter pomembno pripomogel k večji prepoznavnosti najpomembnejših slovenskih arhitekturnih spomenikov, spodbudil njihove nadaljnje raziskave, kot konservator pa
tudi postavil osnovo za njihovo varovanje.73

Franci Lazarini
FRANCE STELE AS THE RESEARCHER OF SLOVENIAN ARCHITECTURE

SUMMARY
France Stele (1886–1972) was without a doubt one of the most important
and versatile Slovenian art historians. Although his main field of research was
medieval wall paintings, he also published several scientific, professional and
popular articles, in which he wrote about various topics from the history of
(Slovenian) architecture. Based on the analysis of Stele's texts on architecture,
the present article evaluates his importance for the research and promotion of
Slovenian architecture.
Stele's texts about architecture can be classified in several categories. Architecture represents an important part of his overviews of fine arts. In monographs, such as Oris zgodovine umetnosti pri Slovencih [An Outline of History
of Art in Slovenia] (1924), Umetnost v Primorju [Art of Littoral Area] (1960) and
Umetnost zapadne Evrope [Art of Western Europe] (1935) we can observe his
excellent knowledge of Slovenian as well as European architecture, at the same
time we can be amazed by his comprehension of then-contemporary architecture. With his evaluations, he was on multiple occasions several decades ahead
of his time.
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Prispevek je nastal v okviru raziskovalnega programa Slovenska umetnostna identiteta v evropskem
okviru (P6-0061), ki poteka na Umetnostnozgodovinskem inštitutu Franceta Steleta ZRC SAZU in ga
sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.
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In his scientific papers, Stele has focused mostly on medieval architecture.
One of his greatest contributions to central European (not only Slovenian) art
history was a study on a group of hall churches in Upper Carniola. Even though
later researchers disproved his thesis on the unrealised ideal, which supposedly combined the naves of parish churches in Kranj and Škofja Loka and the
presbytery of pilgrimage church in Crngrob, Stele nevertheless convincingly
proved the Bavarian origin of the aforementioned building type. He has classified the Upper Carniolian type of hall church as a Slovenian version of the
so-called Special Gothic, in the spirit of Kurt Gerstenberg's study on German
Special Gothic (Deutsche Sondergotik).
Among other texts dedicated to medieval architecture, a pioneer contribution on pre-Romanesque architecture on the territory of Slovenia should be
mentioned, as should various case studies on selected buildings (the old parish
church in Žiri, the Maribor cathedral, the Dominican church and monastery in
Ptuj) which were mostly written alongside conservation and restoration efforts
on the edifices mentioned above.
Stele belonged to the generation that established the art history discipline in Slovenia after the First World War, and because of that, he was very
well aware of the importance of educating the general public. Consequently,
in the twenties and thirties he published a series of professional and popular
articles in newspapers, magazines and monographs, about various topics, e.
g. protection and conservation of old city centres (Ljubljana especially), the
most important architectural monuments (he has also strived to have them
restored on the basis of modern conservation guidelines), etc. Among his professional articles, two of them stand out. Published in 1938, the articles focus
on then-contemporary Italian and German urbanism and architecture. In both
texts, while not praising fascism or national socialism as such, Stele points-out
views which today can be found controversial as he expresses admiration over
the achievements of both regimes in the revitalisation of the cities which was
based on preserving the historically important buildings and urban districts. In
the German case, he also emphasises the effect that the newly erected buildings
have on a visitor.
Another important topic of Stele’s studies is the oeuvre of the greatest
Slovenian architect Jože Plečnik, with whom Stele cooperated exemplarily
in the creation of "Plečnik's Ljubljana". He was also his promotor and (when
necessary) proponent. Besides several presentations of the architect's edifices
in Prague and especially in Ljubljana, the books Architectura perennis (1941)
and Napori [Efforts] (1955) should be mentioned as they contain a selection
of the architect's building plans and photographs of his most important works.
Not only did Stele edit both monographs, he also contributed the introductory
essays in which, at Plečnik's request, he only discusses architecture in general.
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After Plečnik's death, Stele wrote some seminal works on the architect, which
until today represent the basis for every study on his life and oeuvre. We should
first mention the obituary Od obliča do velemojstra [From a Plane to the to Master] (1957) published in Koledar Mohorjeve družbe which was the first detailed
presentation of the architect's life and oeuvre. Stele's monograph Arhitekt Jože
Plečnik v Italiji 1898–1899 [The Architect Jože Plečnik in Italy 1898–1899]
(1967), which ended the decade when literary nothing in Slovenia was written about Plečnik, focuses on the short but formative period for Plečnik's
architectural style when the architect travelled to Italy and France. Among the
most interesting attempts to promote and rehabilitate Plečnik the essay on the
Guggenheim museum in New York should be pointed-out, in which Stele compares the last work of Frank Lloyd Wright to Plečnik's unexecuted plan of the
Slovenian National Assembly.
An amount of texts about architecture, historical and contemporary, written by France Stele, is more extensive, as it is generally assumed. Not only did
his contributions bring several new discoveries on Slovenian architecture, with
them he wanted represent importance of historical architecture to the general
public. His texts were the basis for the studies carried out by architectural historians of the latter half of the 20th Century (e. g. Marijan Zadnikar, Ivan Komelj,
Nace Šumi, Damjan Prelovšek, Samo Štefanac) and represent an important
foundation for the current researchers.
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Razvoj strankarskega prizorišča v Ukrajini in Belorusiji tik pred koncem skupne
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ali še bolj gospodarske centre moči (t. i. oligarhe). Ostra ločnica med vzhodom in
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politike še v današnji čas. Belorusija je po drugi strani verjetno država, kjer imajo
politične stranke najmanj vpliva v Evropi. Sovražen odnos do strankarstva korenini
sicer v izročilu sovjetskega tipa nestrankarske (v bistvu pa enostrankarske)
politike, vendar ga je hkrati sistematično spodbujal režim predsednika Aljaksandra
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Uvod1
Čeprav sta današnji Ukrajina in Belorusija delili dobršen zgodovine in sta obe
sodili med zahodne in najrazvitejše republike nekdanje Sovjetske zveze, sta
pred osamosvojitvijo in po njej ubirali, kar zadeva razvoj strankarskega življenja,
precej različna pota.2 Ukrajina tako zavzema posebno, rekli bi, srednje mesto v
okviru razvoja parlamentarizma in strankarskih sistemov na območju nekdanje Sovjetske zveze. Po eni strani kajpak ni primerljiva z razmeroma hitrim in
odločnim slovesom od starega državnega in političnega okvira, za kakršnega
so se odločile baltske države in sočasno razvile razvejano strankarsko življenje
v okviru parlamentarnega političnega modela.3 Tudi Ukrajina v samostojnost
ni zakorakala enako odločno kot Gruzija, Armenija ali Moldavija, čeprav tej
odločnosti potem niso sledile korenite politične reforme.
Toda po drugi strani ukrajinski razvoj niti zdaleč ni primerljiv s tistim v
srednjeazijskih državah ali Azerbajdžanu in se pomembno razlikuje od beloruskega, ki bo deležen obravnave v nadaljevanju, in ruskega.4 Vse, kar bo na
naslednjih nekaj straneh povedanega o značilnostih procesov oblikovanja in
spreminjanja strankarskega prizorišča v Ukrajini, pa bi bilo nerazumljivo, če
vsaj v grobem ne očrtamo nekoliko širšega zgodovinskega okvira, za katerega
je potrebno iti nemara vse do zgodnjega novega veka.

Velikanska sestavljanka
Že, če upoštevamo zgolj ozemeljske spremembe ukrajinske SSR, ki jih je doživela
po drugi svetovni vojni, nam hitro postane jasno, da gre celo v evropskem merilu za eno bolj zapletenih zemljepisnih sestavljank.5 Povojna ukrajinska repu1

2

3

4

5

Prispevek je nastal v okviru raziskovalnega programa Preteklost severovzhodne Slovenije med slovenskimi zgodovinskimi deželami in v interakciji z evropskim sosedstvom, št. P6-0138, ter raziskovalnega
projekta Kontemporalnost razumevanjskega konteksta ter izražanje osebne in družbene svobode, št.
J7-8283, ki ju financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.
Aleš Maver in Darko Friš, "Demokratične parlamentarne volitve v Srednji in Vzhodni Evropi med letoma 1989 in 1991 in njihov vpliv na oblikovanje strankarskega prostora do leta 2013", Studia Historica
Slovenica 18, št. 2 (2018), str. 529–556 (dalje: Maver in Friš, "Demokratične parlamentarne volitve").
Avtorja umeščata ta razvoj v širši srednje- in vzhodnoevropski kontekst.
Prim. Andres Kasekamp, A History of the Baltic States (London, 2018), zlasti str. 151–160 (dalje:
Kasekamp, A History of the Baltic States).
Prim. za podrobnosti Serhii Plokhy, The Last Empire: The Final Days of the Soviet Union (New York,
2014), zlasti str. 191–254 (dalje: Plokhy, The Last Empire), in Manfred Hildermeier, Geschichte der
Sowjetunion 1917–1991: Entstehung und Niedergang des ersten sozialistischen Staates (München,
2017), zlasti str. 1067–1110 (dalje;: Hilderheimer, Geschichte der Sowjetunion).
Morda najpregledneje gradnike te sestavljanke predstavi Orest Subtelny, Ukraine: A History (Toronto,
2000), zlasti 189 (dalje: Subtelny, Ukraine). Prim. še dober prikaz pri Kerstin S. Jobst, Geschichte der
Ukraine (Stuttgart, 2015), predvsem str. 44–61 (dalje: Jobst, Geschichte der Ukraine).
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blika je namreč nastala iz svoje predvojne predhodnice in iz večjih ali manjših
delov, ki so pred drugo svetovno vojno sodile k sosednjim Poljski, Romuniji in
Češkoslovaški.6 Že za leta 1922 nastalo sovjetsko Ukrajino seveda še zdaleč ni
bilo moč reči, da bi bila brez šiva.7 Obstajale so namreč precejšnje razlike med
njenimi deli, ki so v rusko orbito prišli iz zgodnjenovoveškega poljsko-litovskega državnega okvira ob koncu 17. stoletja ali ob delitvah Poljske dobro stoletje
pozneje,8 in med tistimi, ki jih je ruski carski imperij iztrgal Osmanom. Vse te
razlike narekujejo izjemno versko in jezikovno raznolikost. V okviru pričujočega razmišljanja se bomo srečevali zlasti s tremi političnimi regijami. Gre za
zahodni del, ki je bil do konca druge svetovne vojne le malo povezan z Rusijo
in ga zaznamujeta prevlada ukrajinskega jezika in grkokatoliške veroizpovedi (kar ne velja za jezikovno prav tako izrazito ukrajinsko Volinijo, ki je bila
med obema vojnama del Poljske), osrednji del, vsaj v političnem smislu obsegajoč tista območja, ki se po delitvah Poljske niso nikdar več vrnila k nekdanji
matici, se pravi prostor nekako med Podoljem in Poltavo, ter vzhodni in južni
del, ki je najbolj navezan na Rusijo in sploh nikoli ni pripadal poljsko-litovski
veletvorbi.9 Pri tem osrednji del vsaj po letu 1990 zaznamuje premoč ukrajinskih pravoslavnih cerkva (ki so se šele leta 2018 poenotile in jim je ekumenski
patriarhat priznal avtokefalnost10) in vsaj blaga prevlada ruščine v vsakdanjem
življenju, ki je na zahodnem robu tega prostora še v manjšini, na vzhodnem pa
že v znatni večini. Vzhodni in južni del sta jezikovno izrazito ruska, v verskem
pogledu pa tamkajšnji verniki večinoma priznavajo versko nadoblast moskovskega patriarha in njegovega najvišjega ukrajinskega predstavnika, kijevskega
metropolita, pri čemer sicer privrženci moskovskega patriarhata v Ukrajini radi

6

7

8

9

10

Božo Repe, "Modernizacije pri Slovencih", Acta Histriae 25, št. 3 (2017), str. 581–596. Avtor poda
primerjalno analizo stanja v slovenskih zgodovinskih deželah. Podrobneje o predvojni zgodovini
Ukrajine: Serhy Yekelchyk, Ukraine: Birth of a Modern Nation (New York–Oxford, 2007), str. 153 ss
(dalje: Yekelchyk, Ukraine).
Splošnejši pregled tematike ponuja Dean Komel, "Veliki oktober in veseli december: O nekaterih
vprašanjih oktobrske revolucije in revolucije sploh", Studia Historica Slovenica 18, št. 3 (2018), str.
737–754. Za okoliščine, ki so preprečile nastanek samostojne ukrajinske države po prvi svetovni
vojni, gl. zlasti Subtelny, Ukraine, passim.
Gorazd Bajc, "Quel 'peccato originale' della diplomazia segreta. Il memorandum di Londra e i britannici", Acta Histriae 25, št. 4 (2017), str. 825–850. Avtor v pričujoči študiji sistematično analizira podoben primer v slovenskem narodnem prostoru, ki so ga pogojevale neugodne mednarodne okoliščine.
Za zgodovinske mejnike v tovrstnem razvoju Ukrajine je pomembno besedilo Timothyja Snyderja,
The Reconstruction of Nations: Poland, Ukraine, Lithuania, Belarus: 1569–1999 (New Haven–
London, 2003), zlasti str. 105–119, 133 ss. in 145–150. Gl. še Norman Davies, God’s Playground:A
History of Poland: Volume I: The Origins to 1795 (Oxford, 2005), zlasti str. 127, 133, 349–354 in 392 ss.
Prim. recimo "Tens of Thousands of People Gathered on St Sofia Square in Kyiv, Expect Good News
from Unification Council", Religious Information Service of Ukraine (15. 12. 2018), https://risu.org.ua/
en/index/all_news/state/national_religious_question/73917, pridobljeno: 12. 4. 2019.
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podčrtavajo svojo avtonomnost.11
Opisane razlike12 so vsekakor pomemben okvir, v katerem je vsaj do
dogodkov med jesenjo 2013 in februarjem 2014, ki so privedli do evromajdanske revolucije, potekal temeljni proces spreminjanja ukrajinske politične
krajine, s postopnim izoblikovanjem dveh približno enako močnih političnih
blokov, za kar je bilo odločilno na eni strani postopno utrjevanje koalicije med
volivci na skrajnem zahodu in med tistimi v osrednjem delu države, na drugi
strani pa utrditev južnega in še bolj vzhodnega "monolita" po vzponu Viktorja
Janukoviča na premierski stolček leta 2002.13 Za odvijanje tega procesa so bile
ključnega pomena etape v prizadevanjih za opredelitev ukrajinske identitete,
kjer je koncept "ukrajinizacije" javnega življenja tekmoval s konceptom definiranja pripadnosti ukrajinstvu na podlagi državljanske, ne etnične ali jezikovne
pripadnosti.14
Tretja značilnost veže Ukrajino bolj s preostalim postsovjetskim prostorom
kot z Baltikom in se navezuje na težavno oblikovanje trdnih političnih skupin, čeprav se začne leta 2006 nenadoma kazati težnja h klasičnemu evropskemu modelu z dvema prevladujočima strankama. A ker je bilo njuno osrednje obeležje vse obravnavano obdobje prej zastopanje regionalnih interesov
kot trden idejnopolitični okvir, ni bilo nikoli moč govoriti o dogajanju, ki bi
bilo vsaj približno zaključeno, česar ni moč reči niti za Ukrajino po Janukoviču.
Morda bi lahko pred letom 2014 le komunisti do neke mere veljali za vseukrajinsko stranko v pravem pomenu te besede, a še pri njih stoji na poti zelo omejena navzočnost na zahodu države. Razen tega od Janukovičevega "cunamija"
naprej niso bili več prvoligaši ukrajinske politike. Oblikovanje klasičnih strank
je nadalje vseskozi oteževala majhna stopnja lojalnosti svojim političnim sku-

11

12

13

14

Za širši okvir prim. Miran Lavrič in Darko Friš, "Institucionalna in zasebna religioznost v severovzhodni Sloveniji. Primerjalna analiza slovenskih regij po letu 1969", Studia Historica Slovenica 18, št. 1
(2018), str. 41–60. V dotičnem prispevku avtorja predstavita primerjalni vpogled v statistiko o verskem življenju v srednje- in vzhodnoevropskem prostoru v drugi polovici 20. in v začetku 21. stoletja. O temeljih ukrajinske cerkvene zgodovine v širšem vzhodnoevropskem okviru prim. zdaj Simon
Malmenvall, "Razvoj cerkvene organizacije v Kijevski Rusiji do sredine 12. stoletja", Bogoslovni vestnik
75, št. 2 (2016), str. 547–558, pa tudi Nejc Drnovšek, "Selitev kijevske metropolije iz Kijeva v Moskvo",
Bogoslovni vestnik 78, št. 1 (2018), str. 135–146.
Aleš Maver in Anton Ravnikar, "Zastrta znamenja: Vprašanje disidentstva Katoliške cerkve v Slovenije
v obdobju "vzhodne politike" in revija Znamenje", Annales, Series Historia et Sociologia 27, št. 4 (2017),
str. 794–796. Avtorja v prispevku obelodanita težak položaj ukrajinskih grkokatolikov v primerjavi z
ostalimi krščanskimi skupnostmi v Sovjetski zvezi.
Prim. Yekelchyk, Ukraine, str. 213. Prim. še Goran Ćeranić, "Value orientations in the post-socialist
Montenegro", Annales, Series Historia et Sociologia 28, št. 2 (2018), str. 415–428. Ćeranić v prispevku
obravnava tozadevne razmere v vsaj deloma primerljivem, čeprav veliko manjšem in tudi strateško
manj izstopajočem črnogorskem okolju.
Gl. zlasti Subtelny, Ukraine, str. 603 ss.
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(Wikimedia Commons)

pinam pri velikem številu politikov,15 kar se je posebej kričeče pokazalo po t. i.
oranžni in "evromajdanski" revoluciji, seveda pa tudi po Janukovičevi zmagi na

15

Tomaž Deželan, "Derailing Modern Democracies: The Case of Youth Absence from an intergenerational Perspective", Annales, Series Historia et Sociologia 28, št. 4 (2018), str. 811–826.
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predsedniških volitvah leta 2010. Zelo postsovjetska in širše postkomunistična
je nadalje poteza ukrajinskega strankarstva, zaradi katere je lepo število strank
zgolj podaljšanih rok ali instrumentov posameznih oligarhov ali njihovih skupin, kar se med drugim kaže v majhni stopnji prekrivanja med imeni grupacij in
njihovo dejansko vlogo v ukrajinskem političnem prostoru.16

Do nove ustave
Pred uvedbo mešanega volilnega sistema za volitve v ukrajinski parlament,
vrhovno rado, aprila 1998 lahko pravzaprav opazujemo samo blede obrise razvitega strankarskega življenja. Zato je treba kažipote za poznejše politične izbire iskati prej v dveh referendumskih odločanjih in dvojih volitvah predsednika
države.
Še prej velja vseeno omeniti že zadnje vsesovjetske in zadnje ukrajinske
volitve v sklopu velike skupne države. Osnovni toni so bili enaki. V Ukrajini sicer
ni prišlo do tega, da bi nekomunistični ali vsaj izrazito nacionalno usmerjeni
kandidati (ki so lahko v mnogih okoljih, tudi v nekaterih baltskih, še ohranjali
formalno članstvo v vladajoči stranki) pridobili odločilen vpliv, kot se omenjeno ni zgodilo samo v treh baltskih republikah, ampak še v dveh zakavkaških
in v Moldaviji.17 Toda za razliko od srednjeazijskega pasu, kjer je ostal primat
nomenklature docela nesporen, pa tudi od sosednjih Belorusije in Rusije, kjer je
demokratični blok beležil razmeroma skromne uspehe, se je v Ukrajinski SSR že
marca 1989, še posebej pa marca 1990 vzpostavil kot upoštevanja vredna sila.
Pod okriljem nekomunističnega Demokratičnega bloka in poznejšega Ljudskega sveta se je znašla skoraj četrtina poslancev zadnje predosamosvojitvene
rade, ki je ostala delujoči ukrajinski parlament vse do leta 1994.18
Znotraj opozicije je kajpak prednjačilo široko zasnovano nacionalno gibanje Ruh, ustanovljeno že leta 1988, ki se je v stranko – ne brez notranjega odpora – preoblikovalo šele 1992 in je na tej točki podobno mnogim srednje- in
vzhodnoevropskim gibanjem, morda najbolj češkoslovaškima Državljanskemu
forumu in Javnosti proti nasilju, deloma gotovo tudi prvi fazi v razvoju Hrvaške
demokratične skupnosti (Hrvatske demokratske zajednice).19 Bistvena razlika
s stanjem v 21. stoletju je bila, da sta lahko Ruh in Demokratični blok na resno
16
17
18
19

Dobro o tem Subtelny, Ukraine, str. 613 s.
Prim. Hildermeier, Geschichte der Sowjetunion, predvsem 1091 ss.
Yekelchyk, Ukraine, str. 183 s.
Aleš Maver in Darko Friš, "Historical Development of the Party Landscape in Slovenia and Croatia
between 1990 and 2007", Studia Historica Slovenica 13, št. 1 (2013), str. 188–191 (dalje: Maver in Friš,
"Historical Development"). Veliko primerov je tudi pri Aleš Maver in Darko Friš, "Demokratične in
parlamentarne volitve", passim.
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zastopstvo in politično večino računala samo v petih ali šestih zahodnih okrožjih (oblasteh) in v prestolnici Kijev, ne pa še drugod v srednjem delu države.
Precej napredujoči proces razkrajanja Sovjetske zveze, za katerega so bile
tipične razglasitve (oziroma obnove) neodvisnosti treh baltskih republik že
spomladi 1990 in razglasitve suverenosti v vrsti drugih članic socialistične federacije, ki ni zaobšel Ukrajine, je sicer sprožil prvega v valu za državo tako značilnih eksodusov politikov, tokrat iz vrst toneče Komunistične partije (KP) Ukrajine. Od prvotnih treh četrtin poslancev jih ji je v radi samo do julija 1990 ostalo
zgolj 239 od 450, vseeno dovolj, da so pod vodstvom dolgoletnega igralca na
politični sceni in poznejšega vodje Socialistične stranke Ukrajine Oleksandra
Moroza za šefa parlamenta in s tem tudi republike izvolili iz precej nacionalistično naravnane Volinije izvirajočega Leonida Kravčuka.20 Slednji je bil kot
suveren govorec ukrajinščine že prej v partiji zadolžen za ukvarjanje z ukrajinskim nacionalnim vprašanjem.
Gorbačovov poskus, da legitimira svoj model ohranitve Sovjetske zveze pri
življenju z referendumom 17. marca 1991, je v ukrajinskem delu federacije prinesel podoben razplet kot parlamentarne volitve leto prej. Zagovorniki fede-

20

Snyder, The Reconstruction, str. 244 s.
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racije so s skupaj 70,5 odstotka oddanih glasov resda premočno zmagali, toda
številke še zdaleč niso bile tako bleščeče kot v Turkmenistanu, Uzbekistanu ali
Kazahstanu, pa tudi tako kot v Belorusiji in Rusiji ne.21 Izrazito proti predlogu
predsednika Sovjetske zveze so bili samo v treh pokrajinah na skrajnem zahodu, kjer je odgovor za obkrožila manj kot petina udeležencev referenduma,
tesno s 55,4 odstotka glasov še v Kijevu. Celo volinska pokrajina in pokrajina
Rivne sta se z majhno večino izrekli v prid ohranitvi federacije.22
Gorbačova so dogodki vse bolj prehitevali, poskus puča med 19. in 21.
avgusta 1991 pa pred povsem novi položaj ni postavil samo njega, temveč
sočasno tudi večinsko bolj ali manj okostenela partijska vodstva posameznih
Moskvi še zvestih republik.23 Za Ukrajino je poraz pučistov pomenil nov presenetljivi zasuk in politični eksodus dotedanje elite, saj je vrhovna rada na vrat
na nos prepovedala dotlej vsemogočno stranko, politično domovino večine
svojih članov, in zapovedala podržavljenje njenega znatnega premoženja. Obenem je druga najpomembnejša sovjetska republika 24. avgusta 1991 razglasila
svojo samostojnost, ki so jo spočetka priznale zgolj druge v slabih dveh letih
pred tem nastale države.24 Toda za razliko od Belorusije, ki je vajo ponovila dan
kasneje (čeprav je pozneje, zelo značilno, črtala praznovanje 25. avgusta kot
dneva samostojnosti in ga zamenjala z Lukašenkovemu režimu bližjim 3. julijem, dnevom osvoboditve Minska izpod nemške okupacije25), je Ukrajina pri
tem vsaj deloma plesala po lastnih, ne le po vsiljenih zunanjih notah. Rastočo
priljubljenost misli o državni suverenosti zgodovinarji največkrat pripisujejo v
tem času uspešnemu sodelovanju med Ruhom, idejnim središčem premisleka
o neodvisnosti, in krogom predsednika parlamenta Kravčuka, ki je uspel idejo
pripadnosti ukrajinskemu narodu na etnični in jezikovni podlagi speljati v mirnejše vode pripadnosti na podlagi državljanstva, ne da bi odbil za samostojnost najbolj navdušeni zahod države.26 Seveda je res, da nenadni, tako rekoč od
zunanjih okoliščin narekovani porod ukrajinske države in neiskreno slovo od
komunistične dediščine vse do danes odmevata v številnih težavah ukrajinske
družbe in politike, vendar zaradi trdnejše podlage nista mogla nikoli zamajati
dejstva ukrajinske državnosti. Ko sta Leonid Kučma na začetku 21. stoletja in
Viktor Janukovič sredi njegovega drugega desetletja poskusila spreminjati pri-

21
22
23
24
25

26

Armenija, Gruzija, Moldavija in baltske države na referendumu uradno niso sodelovale.
Subtelny, Ukraine, str. 579 s.
Gl. Plokhy, The Last Empire, str. 72 ss.
Prav tam, str. 152 ss.
Prim. Dieter Nohlen in Philip Stöver, Elections in Europe (Baden–Baden, 2010), str. 256 (dalje: Nohlen
in Stöver, Elections).
Subtelny, Ukraine, str. 580. Za deloma podobno vlogo Milana Kučana v Sloveniji prim. Božo Repe,
Milan Kučan, prvi predsednik (Ljubljana, 2015), in isti, "Vloga Milana Kučana v slovenski zunanji politiki", Annales, Series Historia et Sociologia 27, št. 4 (2017), str. 543–554.
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zorišče po beloruskih receptih, je to obakrat zbudilo odločen, nazadnje uspešen odpor.
Značilno razliko med sosedama ponazarja potrditev ukrajinske osamosvojitve na referendumu 1. decembra 1991. Medtem ko takega ljudskega glasovanja v Belorusiji ni zahtevala niti opozicija, saj na nobeni točki ni bilo gotovo,
da bi uspelo,27 je v Ukrajini ob visoki udeležbi neodvisnost podprlo več kot 90
odstotkov volivcev. Pri tem z izjemo Krima (v Sevastopolu se je za samostojno pot ogrelo skromnih 54 odstotkov) razlike med poznejšima zemljepisnima
blokoma niso bile bistvene. Res je v treh zahodnih Ruhovih trdnjavah neodvisnost pridobila skoraj enodušno, do 98-odstotno podporo, a tudi v izrazito
rusofoni Odesi je bilo njenih nasprotnikov manj kot petnajst odstotkov.28 Kam
pes taco moli, so razločno pokazale na isti dan izvedene volitve prvega predsednika nove republike.

27

28

Astrid Sahm, "Belarus", v: Elections in Europe, ur. D. Nohlen in P. Stöver (Baden–Baden, 2010), str. 233
(dalje: Sahm, "Belarus").
Natančen prikaz rezultatov pri Subtelny, Ukraine, str. 583.
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Dotedanji šef države Leonid Kravčuk je s svojim konceptom širokogrudnega ukrajinstva in razmeroma odločne podpore suverenosti postal edini pred
Petrom Porošenkom na valu navdušenja nad uspehom evromajdanskega gibanja leta 2014, ki mu je uspelo zmagati že v prvem krogu. Zanj so se odločile
dobre tri petine volivcev. Ruhov kandidat Vjačeslav Čornovil jih je prepričal
manj kot četrtino, od ostale četverice nihče ni pobral niti petih odstotkov. Za te
volitve je bilo značilno, da je izrazito nacionalno usmerjeni kandidat Čornovil
triumfiral le v treh najzahodnejših okrožjih in bil blizu uspeha še v Černivcih ob
romunski meji, medtem ko je povsod drugod zmagoval Kravčuk. Značilna je
bila tudi odsotnost močnega izrazito proruskega kandidata, kar bi se slabo prilegalo evforičnemu vzdušju v znamenju suverenosti Ukrajine. Celo v Donjecku
in na Krimu je za Rusa Vladimirja Grinova volila le desetina volivcev.29 Čornovil,
še en ukrajinski disident iz sovjetske dobe Levko Lukjanenko, Grinov in zadnjeuvrščeni Leopold Taburjanski so resda nastopili pod strankarskimi zastavami, a
stranke v zahodnoevropskem pomenu so bile na omenjenih volitvah še vedno
zelo stranske igralke.
Prihodnja jesen je ob katastrofalnih gospodarskih razmerah naplavila na
površje enega ključnih tvorcev sodobne Ukrajine Leonida Kučmo. Ta tipični
partijski aparatčik iz druge vrste in direktor velikega državnega podjetja iz ene
ukrajinskih gospodarskih metropol Dniprpropetrovska (današnjega Dnipra)
za ukrajinsko politiko zadnjih dveh desetletij ni bil značilen le po pogostem
menjavanju stališč in zavezništev, marveč je kot predsednik republike v dveh
mandatih vzpostavil dodelano ukrajinsko različico pajdaškega kapitalizma, ki
je državo odločilno zaznamovala. Če je svojo kariero začel kot liberalni reformist in premier, v katerega vlado je prvič sedel tudi opozicijski Ruh,30 se je že
leta 1994 volivcem ponujal kot porok ukrajinske tesne naslonitve na Rusijo, s
čimer se je prikupil predvsem vzhodu. Vmes je prišlo, podobno kot v sosednjih
Belorusiji in Rusije, junija 1993 do obnove komunistične partije pod vodstvom
domala neuničljivega Petra Simonenka,31 bistvene stalnice ukrajinske politike
do leta 2014, ki pa se, zanimivo, nikdar ni prebil čisto v prvo ligo.
Ker je bil od Sovjetske zveze podedovani politični model po svojem ustroju
v bistvu parlamentaren, seveda pa mišljen za okolje, kjer je v parlamentu le ena
stranka, Ukrajini znova po vzoru sosed niso bili prihranjeni stalni spori med
predsednikom in parlamentom. Sicer ti niso dosegli tako dramatičnih razsežnosti kot jeseni 1993 v Rusiji, ker sta se obe strani – očitno pod vtisom poskusa
puča v Rusiji – 24. seprembra istega leta dogovorili za kompromis, po katerem
naj bi se skrajšala tako (prvotno petletni) mandat parlamentarcev kot mandat
29
30
31

Prim. Nohlen in Stöver, Elections in Europe, str. 1993.
Gl. Yekelchyk, Ukraine, str. 199 ss.
Subtelny, Ukraine, str. 588–589.
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predsednika Kravčuka.32 Sočasno je bil žrtvovan (preliberalni?) premier Kučma,
tik pred predsedniškimi volitvami je Kravčuk za šefa ministrskega sveta postavil celo zadnjega predsednika vlade komunistične Ukrajine Vitalija Masola.33
Pred tem so potekale parlamentarne volitve, a še po starem sovjetskem
večinskem sistemu v enomandatnih okrožjih. Za trd oreh se je izkazalo določilo, da se mora glasovanja v okrožju za njegovo veljavnost udeležiti vsaj polovica
volilnih upravičencev. Tako so sprva zapolnili le 338 od 450 sedežev v novi radi.
Kar 55 odstotkov vseh volivcev se je odločilo za formalno neodvisne kandidate,
ki jim je s tem pripadlo skoraj pol sedežev (168 od 338). Večino teh poslancev
so tvorili nekdanji pripadniki sovjetske nomenklature, čeprav je bilo na zahodu kot neodvisnih izvoljenih veliko ukrajinskih nacionalcev. Med strankami
je obnovljena Komunistična partija Ukrajine povozila konkurenco. Pripadlo
ji je 86 sedežev, najbližjemu zasledovalcu Ruhu zgolj dvajset. Tudi sicer je bila
povolilna rada v smer sovjetske Ukrajine namesto prozahodne nagnjena precej
bolj kot predhodnica, saj so imele desnosredinske skupine v njej komaj kakšnih
osemdeset poslancev. Pomembno je poudariti, da zagovorniki "ukrajinizacije"
na teh volitvah drugače kot na tistih v 21. stoletju razen v Kijevu niso beležili nikakršnih uspehov v srednjem delu Ukrajine; še naprej so ostajali omejeni
na njen zahodni rob. Pač pa so vzhod, predvsem okrožja Donjeck, Luhansk in
Zaporižja, obvladovali komunisti.34
Predčasne predsedniške volitve, za katere sta se dogovorila Kravčuk in parlamentarna opozicija pod vodstvom komunistov, so pokazale podobno, četudi
ne identične slike. Predvsem so si pridobile vlogo paradigmatičnega vzorca za
svoje naslednice desetletje in več pozneje. Razkol med zahodom in vzhodom
Ukrajine je prvič prišel na dan v vsem sijaju. Na volitvah kot glasnik zagovornikov tesne naslonitve na Rusijo nastopajoči nekdanji premier Kučma je v drugem krogu 10. julija 1994 slavil razmeroma tesno, z 52,1 odstotka glasov (tesni
izidi so bili značilni tudi za vse predsedniške volitve v 21. stoletju do leta 2014).
A medtem ko mu je bilo na Krimu naklonjenih skoraj 90 odstotkov in v okrožju
Luhansk kar 88 odstotkov volivcev, jih je v ternopilskem okrožju na zahodu prepričal pičlih 3,8 odstotka. Ne bi pa bilo prav, če ne bi opozorili na pomembno
razliko med volitvami 1994 in tistimi, denimo, deset let pozneje. Na vzhodu je
"nacionalni" kandidat Kravčuk užival deloma znatno višjo podporo kot pozneje Viktor Juščenko, saj je v Donjecku vknjižil skoraj petino glasov, medtem ko
je bil v srednjem delu države bistveno šibkejši kot kandidat zahodnih Ukrajincev leta 2004. V Sumiju, Poltavi in Černihivu je prepričljivo triumfiral Kučma.
To so bili kraji, kjer je bil – podobno kot še nekajkrat najpozneje – precejšnje
32
33
34

Za “strašilno" dogajanje v Rusiji prim. Hildermeier, Geschichte der Sowjetunion, str. 1124–1137.
Subtelny, Ukraine, str. 610 ss.
Za izide volitev prim. Nohlen in Stöver, Elections in Europe, str. 1987 in 1991.
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priljubljenosti deležen nekdanji vodja komunistov v radi in poznejši socialist
Oleksander Moroz. V Sumiju ga je npr. v prvem krogu podprla več kot četrtina
volivcev; glavnina slednjih se je v drugo odločila za Kučmo. Kijev je ostal zvest
svoji dotedanji usmeritvi in skoraj tri petine glasov namenil Kravčuku.35

Preglednica 1: Izidi drugega kroga predsedniških volitev 1994 v izbranih ukrajinskih okrožjih (oblasti) v
% glasov (www.electoralgeography.com/new/en/)

Okrožje/kandidat

Leonid Kučma

Leonid Kravčuk

35,6

59,1

LVIV

3,9

93,8

TERNOPIL

3,8

94,8

VOLINIJA

14,0

83,9

ŽITOMIR

41,6

55,6

POLTAVA

59,2

37,4

ODESA

66,8

29,2

DONJECK

79,0

18,5

SEVASTOPOL

92,0

6,5

UKRAJINA

52,1

45,1

MESTO KIJEV

Kučmova doba
Spor med parlamentom in predsednikom je v vseh treh osrednjih evropskih
sovjetskih republikah dobil slednji. V Rusiji je bila stvar odločena že jeseni 1993,
v Belorusiji verjetno maja 1995 ali najkasneje jeseni 1996. Čeprav je Ukrajina
kazala in še kaže največ teženj k modelu parlamentarne republike, se je po sprejemu ustave junija 1996 prav tako zdelo, da je predsednikov monopol zabetoniran. Prva ustava samostojne Ukrajine je namreč določala, da predsednik
republike ne samo ministrskega predsednika, marveč tudi člane vlade določa
brez sodelovanja rade (ki je morala premierju sicer naknadno izglasovati zaupnico, lahko pa mu je izrekla tudi nezaupnico).36 Ker je parlament obdržal primat na zakonodajnem področju, si je predsednik prizadeval za to, da bi pridelal
35

36

Prim. zlasti Taras Kuzio, Robert Kravchuk in Paul J. D’Anieri (ur.), State and Institution Building in
Ukraine (New York, 1999), str. 234 ss.
Subtelny, Ukraine, str. 606 s.
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(Nohlen in Stöver, Elections in Europe)

večino v njem, pri čemer mu je – še en znak popolne nepredvidljivosti ukrajinske politike – po svoji izvolitvi v parlament pomagal kar Leonid Kravčuk.37 Na
postopno jasnejše izoblikovanje strankarskega prizorišča je nazadnje odločilno
vplivala volilna reforma po ruskem vzoru. 29. marca 1998 naj bi tudi v Ukrajini
po večinskem sistemu izvolili le še 225 članov rade, 225 pa s strankarskih list.38
Sprememba je razumljivo bistveno povečala zastopanost organiziranih
strankarskih grupacij v parlamentu, čeprav se osnovne konture (še) niso spremenile. Komunisti so s slabo četrtino glasov v proporcionalnem delu ostali
ključni igralec. S stoenaindvajsetimi poslanci so jih imeli trikrat več kot drugouvrščeni Ruh, ki je dobil manj kot deset odstotkov glasov. Vnovični uspeh levice
so dopolnili Morozovi združeni socialisti in agrarci, ki so dihali Ruhu za ovratnik s slabimi devetimi odstotki glasov. Le malo več kot štiri odstotke glasov je
zabeležila manjša vojska sredinskih strank, ki so bile v glavnem politične izpostave različnih Kučmu bližnjih oligarhov, zato njihova poimenovanja (zeleni,
narodni demokrati, socialdemokrati in podobno) ne povedo veliko o njihovi
dejanski usmeritvi. Ker se je sredinskemu bloku pridružila glavnina še vedno
znatnega kontingenta sto enajstih v enomandatnih okrožjih izvoljenih poslan37
38

Yekelchyk, Ukraine, str. 204.
Sarah Birch, "Ukraine", v: Elections in Europe, ur. D. Nohlen in P. Stöver (Baden–Baden, 2010), str. 1971
(dalje: Birch, "Ukraine").
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cev, sta bila levi in desni in sredinski blok nazadnje približno enako močna.39
Predsedniške volitve 1999 so bile tako predvsem spopad med predsednikom Kučmo in (nominalno) levico. Politiki z nacionalističnega zahoda so kot
že 1991 in 1994 igrali zgolj vlogo statistov. Kandidata med seboj po vnovični
izvolitvi Čornovila za predsednika stranke leta 1999 sprtih frakcij Ruha sta skupaj v prvem krogu zabeležila reci in piši celih 3,6 odstotka glasov. Vodilnemu
Kučmi s slabima dvema petinama glasov so sledili trije izraziti levičarji, komunist Simonenko, socialist Moroz in voditeljica skrajne levice Natalija Vitrenko,
za katere je skupaj glasovalo več kot 46 odstotkov volivcev. Dober rezultat je
zabeležil še nekdanji Kučmov ministrski predsednik in nekdanji vodja združenih socialdemokratov Jevhen Marčuk. Poudariti velja neverjetno razliko z volitvami pet let prej. Zahod države je kot en mož stal za aktualnim predsednikom
Kučmo, ki mu 1994 ni zaupal niti petih odstotkov glasov. Zdaj je v okrožju Ivano-Frankivsk že v prvem krogu dobil več kot 70 odstotkov.40
Nekarizmatični Petro Simonenko je bil idealen nasprotnik za balotažo za
predsednikov tabor. Slednji si je namreč želel ponovitve ruskega scenarija iz
leta 1996, ko sta se za tamkajšnji predsedniški položaj spopadla Jelcin in pravoverni komunist Genadij Zjuganov.41 In čeprav je Kučma premočno zmagal
s skoraj oseminpetdesetimi odstotki glasov kot zadnji predsednik pred Porošenkom, ki je dostojno raven podpore užival v vseh delih Ukrajine, je presenetil dober Simonenkov izid v osrednjem delu države, kjer sta leta 2004 in leta
2010 potem triumfirala Juščenko in Timošenkova. Srednjeukrajinski kmetje so
se 1999 še množično odločali za kandidata s poudarjeno nostalgičnimi sovjetskimi toni, kar so pospeševale katastrofalne gospodarske razmere v večini
zadnjega desetletja 20. stoletja.42 V nasprotju s tem je z izjemo tesnih porazov
na Krimu in v Luhansku Kučma premagoval Simonenka na vzhodu in jugu, pri
čemer je bržkone potrebno dodati omejitev, da je bil pritisk državnega aparata
tam zanesljivo največji.
Po svoji vnovični izvolitvi je Kučma začel tisto obdobje svojega predsedovanja, ko se je najbolj naslanjal na konservativne nacionalne sile. Skoraj sočasno s tem se je začel vnovični poskus širše "ukrajinizacije" na krilih razsodbe
ustavnega sodišča decembra 1999, da sme biti ukrajinščina edini uradni jezik v
državi.43 Obraza te faze Kučmove politike sta bila njegov novi ministrski predsednik Viktor Juščenko in varovanka ter sodelavka nekdanjega premierja Pavla
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Lazarenka Julija Timošenko, ki je, potrem ko si je v devetdesetih letih v Kučmovi orbiti nabrala veliko premoženje kot "plinska princesa", postala Juščenkova
namestnica S kombinacijo učinkovitih gospodarskih reform in poudarjanja
ukrajinstva je premier kmalu postal junak ljudi zlasti na zahodu države. Ker je
reformni zagon začel ogrožati Kučmov krog oligarhov, so poskrbeli najprej za
odstavitev in celo za prvo aretacijo Timošenkove, nato pa je njihov parlamentarni blok v zavezništvu s komunisti 29. maja 2001 izglasoval nezaupnico še
Juščenku.44 S tem mu je bila po drugi strani odprta pot k vodenju opozicije,
posebej še, ker je njegova nekdanja namestnica Timošenkova še v času, ko je bil
na položaju, uspešno organizirala gibanje "Za Ukrajino brez Kučme".45

Na poti k oranžni revoluciji
Vse od osamosvojitve Ukrajine so volilni vzorci preprečevali nacionalno usmerjenim silam brez korenin v sovjetski nomenklaturi, da bi na političnem parketu
igrale zares pomembno vlogo. Zadeva se je spremenila šele, ko je vodstvo tega
toka ukrajinske politike prevzel dvojec Juščenko-Timošenko. Juščenko je sicer
govoril le ukrajinsko, vendar ni izhajal iz osrednjih oporišč ukrajinskega nacionalizma na zahodu, pač pa iz pokrajine na Sumi na severu Ukrajine, tik ob
ruski meji. Vrhu tega v ospredje ni postavljal "ukrajinizacije" družbe, marveč je
kot ministrski predsednik gojil imidž liberalnega reformista. Timošenkova do
nastopa vloge podpredsednice vlade menda sploh ni znala ukrajinsko in je bila
značilen otrok Kučmovega oligarhičnega sistema; njena politično-gospodarska zibelka je bil klan iz Dnipropetrovska (današnjega Dnipra).46
Opremljen s takšnimi predispozicijami in ob nehoteni pomoči vse bolj
toneče Kučmove barke je Juščenko postavil na noge volilni blok Našo Ukrajino. Ta je bila po dvanajstih letih ukrajinskega parlamentarizma nekakšna
kopija srednje- in vzhodnoevropskih volilnih koalicij z začetka devetdesetih
letih, kakršen je bil navsezadnje slovenski Demos. Nacionalistični Ruh je bil
resda del Juščenkove združbe, a v njej ni imel glavne besede. Na volilni dan
je Naša Ukrajina s 24,5 odstotka glasov v proporcionalnem delu porazila prej
dvakrat suvereno prve komuniste, ki so nekoliko izgubili in pristali pri manj
kot enaindvajsetih odstotkih. Predsedniški blok Za enotno Ukrajino pod vodstvom Juščenkovega naslednika na premierskem stolčku Anatolija Kinaha je na
tretjem mestu precej zaostal z dobrimi dvanajstimi odstotki volilne podpote.
Blok Julije Timošenko je bil leta 2002 s 7,5 odstotka glasov še precej šibkejši od
44
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Grafikon 4: Rezultati parlamentarnih volitev v Ukrajini 2002–2007: izidi v % glasov po strankah (Nohlen
in Stöver, Elections in Europe)

Juščenkovega, kar se bo že čez štiri leta temeljito spremenilo. Ključ do uspeha
Naše Ukrajine je bila osvojitev srednje Ukrajine. Tam, kjer je v devetdesetih letih
zmagovala komunistična ali socialistična levica, je zdaj slavil iz srednje Ukrajine izvirajoči Juščenko. Ta temeljna preusmeritev volivcev se je poglobila med
predsedniškimi volitvami dve leti in pol pozneje.47
Zmaga v proporcionalnem delu Juščenku ni povrnila vloge premierja.
Kučmo so podobno kot Janukoviča leta 2012 rešili mandati iz enomandatnih
okrožij, kjer je bila zaradi lažjega administrativnega pritiska predsednikova grupacija bistveno uspešnejša od Naše Ukrajine. Ko se ji je pridružil še velik del
kot neodvisnih izbranih poslancev, si je tudi v novi radi zagotovila prevladujoč
položaj.48 A dolgo je kazalo, da niti to ne bo moglo Juščenku preprečiti zmage
na predsedniških volitvah. Na vnovično predsednikovo kandidaturo, čeprav
so po beloruskem in še kakšnem zgledu njegovi strategi razmišljali tudi o tem,
zaradi njegove notorične nepriljubljenosti ni bilo misliti. Končno je Kučma
sklenil svojo ohranitev vsaj blizu oblasti zacementirati z naslonitvijo na donješki klan, ki je bil v predsednikovih kombinacijah vse dotlej v senci konkurence
iz Dnipropetrovska in Kijeva. Izbiro tamkajšnjega guvernerja Viktorja Januko-
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viča za ministrskega predsednika lahko vsekakor označimo za Kučmovo veliko
napako, saj je s tem posredno zaostril delitve v ukrajinski družbi.49
Potem ko se Juščenka ni dalo zaustaviti niti z zastrupitvijo leta 2004, je
namreč Janukovič iz omare potegnil širok nabor velikih političnih tem, predvsem vprašanji položaja ruskega jezika in navezave na Rusijo namesto na
Evropsko unijo in Nato, kar je bila srčika Kučmove politike še leta 2003, kot je
razvidno iz dejstva, da je prispevala Ukrajina četrti najštevilčnejši kontingent za
operacije v Iraku. Nenadna prizadevanja za vključitev države v skupni gospodarski prostor z Rusijo, Belorusijo in Kazahstanom so kajpak spravila v paniko
protiruski zahod, pa tudi Kijev, in vtisnila spopadu med Janukovičem in Juščenkom izrazito ideološki pečat.50
V prvem krogu predsedniških volitev jeseni 2004 sta si oba kandidata zagotovila po približno štirideset odstotkov glasov. Izjemne polariziranosti tekme
ne nakazuje le dejstvo, da sta vplivna levičarska politika iz preteklosti, finalist
iz leta 1999 Simonenko in nekdanji predsednik rade Moroz, komaj zmogla pet
odstotkov glasov, medtem ko je Vitrenkova z nekdanjih enajstih padla na manj
kot dva odstotka podpore. Še jasneje so diametralna nasprotja stališč ne samo
med kandidatoma, ampak tudi med volivci, kazali izidi po posameznih regijah. Juščenka je v Ivano-Frankivsku že v prvo volilo 89 odstotkov udeležencev
volitev, Janukoviča pa v Donjecku 87 odstotkov. Drugi krog je delitev potrdil,
a podatki o izjemno visoki udeležbi v nekaterih premierjevih trdnjavah kažejo, da je oblast izide – predvsem na skrajnem vzhodu – ponaredila v zadostni
merri, da je bil na semaforju za zmagovalca s 50,3 odstotka glasov razglašen
Janukovič (Juščernko je pristal pri 47,4 odstotka). V Donjecku naj bi tokrat za
premierja glasovalo kar 96,2 odstotka, za Juščenka zgolj dva.51
Poskus volilne prevare je sprožil dogajanje, znano pod imenom "oranžna
revolucija". Za njen uspeh ni bilo brez pomena, da je v prestolnici Kijev Juščenko užival nedeljeno naklonjenost, svoje je seveda naredila karizma Timošenkove. Parlament, v katerem je bila navezanost večine poslancev na strankarske skupine razmeroma šibka, je kmalu začel nakazovati menjavo strani. Ko je
začel Janukovič v obupu rožljati z demonom nevarnosti odcepitve vzhodnih
proruskih okrožij, se mu je Kučma v bistvu odrekel in ga kot premierja poslal na
dopust. Začasno ga je zamenjal iz dogodkov 2013 in 2014 dobro znani Mikola
Azarov, kar je pomagalo odpreti pot h kompromisu. Kučmov tabor se je odrekel zahtevi po ponovitvi obeh krogov volitev, Juščenkov je pristal na ustavne
spremembe v smeri parlamentarne republike, kjer bi se predsednik republike
in vlade gledala iz oči v oči. Ponovljeni drugi krog je kljub Janukovičevemu dalj49
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šemu upiranju postregel z razmeroma prepričljivim uspehom izzivalca. Kandidat Naše Ukrajine je zbral (brez neveljavnih glasovnic) 52,8 odstotka glasov, za
Janukoviča se jih je odločilo 44,9 odstotka. Regionalne razlike se niso ublažile
niti za milimeter.52 Ternopil se je za Juščenka odločil s 96, Donjeck za Janukoviča s 93,5 odstotka oddanih glasov.

Preglednica 2: Izidi ponovljenega drugega kroga predsedniških volitev 2004 v izbranih ukrajinskih
okrožjih (oblasti) v % glasov (www.electoralgeography.com/new/en/)

Okrožje/kandidat

Viktor Juščenko (Naša Ukrajina)

Viktor Janukovič (Stranka regij)

MESTO KIJEV

78,4

17,5

LVIV

93,7

4,7

TERNOPIL

96,0

2,7

VOLINIJA

90,7

7,1

ŽITOMIR

67,0

28,9

POLTAVA

66,0

29,2

ODESA

27,5

66,6

DONJECK

4,2

93,5

SEVASTOPOL

8,0

88,8

52,0

44,2

UKRAJINA

Od oranžne revolucije do leta 2014
Prvo pravo menjavo oblasti v zgodovini ukrajinske države je pospremil nov opazen eksodus politikov in oligarhov v tabor zmagovalcev. Vlado pod vodstvom
premierke Timošenkove, ki jo je po svoji inavguraciji 23. januarja 2005 predlagal predsednik Juščenko, so podprle več kot štiri petine članov rade. Nedvomno je nova oblast veliko storila za demokratizacijo družbe, toda ob številnih
otroških boleznih jo je mučil temeljni problem, kako se lotiti težavne Kučmove
dediščine. Poplačati je namreč morala oligarhe, ki so ji s svojo naklonjenostjo
ali vsaj s pravočasnim prestopom sploh omogočili uspeh, kar je pomenilo, da
ni mogla učinkovito razgraditi sistema pajdaškega kapitalizma prejšnjega predsednika. Spor med osrednjim "Juščenkovim oligarhom", "čokoladnim kraljem"
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in poznejšim predsednikom Petrom Porošenkom, ki je postal sekretar sveta
za nacionalno varnost, in premierko Timošenkovo je nazadnje celo pripeljal
do razkola v oranžnem taboru. Drugo Juščenkovo vlado pod vodstvom Jurija
Jehanurova so pomagali izvoliti poslanci Janukovičeve Stranke regij.53
Huda kri med zmagovalcema oranžne revolucije ni bila čisto pozabljena
niti pred rednimi parlamentarnimi volitvami marca 2006, po katerih naj bi v
veljavo stopile ustavne spremembe. Na opozicijski strani je Stranka regij uspešno homogenizirala proruske in postsovjetske sile in se na ta način povzpela na več kot 32 odstotkov oddanih glasov, kolikor ni dotlej dobila še nobena
ukrajinska stranka. Ker je bil sedaj način razdeljevanja sedežev v radi izključno
proporcionalen (ob čemer so morale stranke za preboj v parlament prepričati
vsaj tri odstotke volivcev), so jih Janukovičevi zasedli kar 186 od 450.
Na "oranžnem" delu politične scene sta bolj ali manj enakovredno tekmovala Blok Julije Timošenko in Naša Ukrajina predsednika Juščenka. Nazadnje je
z dobrimi 22 odstotki glasov drugo mesto prepričljivo zasedel blok Timošenkove, medtem ko je razmeroma šibko predsednikovo vodenje države prispevalo k
padcu njegove stranke na slabih 14 odstotkov. Grupacijo Timošenkove je uspela prehiteti samo v treh zahodnih okrožjih, prepričljivo zgolj v Ivano-Frankivsku. Nekdaj močna levica je ostala na obrobju. Janukovičev vzpon je pometel
s komunisti, ki so s 3,7 odstotka glasov izgubili štiri petine vpliva in komaj prišli
v parlament. Morozovi socialisti, sedaj zavezniki Juščenka in Timošenkove, so
jo s 5,7 odstotka odnesli nekoliko bolje.54 Dolgotrajna pogajanja o sestavi vlade
po volitvah niso pokazala le številnih nedorečenosti nove ustavne ureditve,
ki je še najbolj spominjala na položaj na Poljskem med 1993 in 1995, marveč
je na koncu namesto pričakovane in matematično mogoče "oranžne koalicije" bloka Timošenkove, Naše Ukrajine in socialistov zavladala velika koalicija
Stranke regij, Naše Ukrajine in komunistov pod vodstvom Viktorja Janukoviča.
Koalicija kljub nemara obetavnemu potencialu za raznoliko državo seveda ni
trajala in že jeseni 2007 so bile potrebne nove volitve.55
Te, druge, izvedene po čistem proporcionalnem sistemu, so pomenile dotlej
najpomembnejši korak k oblikovanju stabilnega strankarskega sistema s prevlado dveh strank. Vodilni skupini, Stranka regij in Blok Julije Timošenko, sta skupaj
osvojili več kot dve tretjini glasov, razlika med njima se je zmanjšala: Janukovičevi
so jih zbrali slabih 36, privrženci Timošenkove dobrih 32. Uspeh Julije Timošenko, ki je bila pred volitvami v opoziciji, ni šel na račun Juščenkove Naše Ukrajine
– ta je obdržala dotedanjo moč – pač pa najbolj na rovaš Morozovih socialistov.
Nekdanja vodilna sila zmerne levice in srednje Ukrajine je z 2,9 odstotka glasov
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tesno zgrešila parlamentarni prag. Po volitvah je vlado oblikoval "oranžni blok"
pod vodstvom premierke Timošenkove. A omenjeno ni pomenilo vrnitve enotnosti iz časov revolucije 2004, saj je Juščenko stavil na vse bolj nacionalistične,
Timošenkova pa na vse bolj proruske tone, posebej ob avgustovski vojni v Gruziji
leta 2008, ko je predsednik aktivmo podprl svojega gruzijskega kolega Mikeila
Saakašvilija. Odraz spremenjenih razmer je bil navsezadnje plinski sporazum, ki
sta ga januarja 2009 podpisala Timošenkova in Putin in zaradi katerega je ministrska predsednica pozneje pristala v zaporu.56
Ko je prišel čas novih predsedniških volitev, ni imel junak oranžne revolucije Juščenko nikakršnih možnosti za ponovno izvolitev. Nekaj podpore je užival
samo še na skrajnem zahodu dežele. Nacionalni tabor se je v glavnem zgrnil za
Timošenkovo, ki se je ob nespornem favoritu vzhodnih Ukrajincev Janukoviču
z dobro četrtino glasov prebila v drugi krog. Janukovič je podobno kot njegova
stranka dve leti prej pobral 35 odstotkov, medtem ko se je na tretje mesto uvrstil
stari znanec Timošenkove iz Dnipropetrovska in Kučmovih časov, nekdanji in
prihodnji Janukovičev podpornik Serhij Tihipko. Razen v domačem Dnipropetrovsku je glavnino svojih trinajstih odstotkov glasov nabral v Odesi in Kijevu. Z
desne je po drugi strani izšel nekdanji zunanji minister in predsednik rade Arsenij Jacenjuk na čelu lastne Fronte za spremembe (politično kariero je z velikimi
koraki začel v Naši Ukrajini). Razen v rodni Bukovini so ga nadpovprečno volili na
skrajnem zahodu, s sedmimi odstotki pa je pristal pred predsednikom Juščenkom,
ki je s samo 5,5 odstotka podpore podrl neslavni rekord Slovaka Rudolfa Schusterja kot aktualni predsednik z najslabšim izplenom na volitvah. Tak rezultat je
bil sočasno značilen uvod v popolni potop leta 2002 tako močne Naše Ukrajine.57
Drugi krog volitev 7. februarja 2010 je v glavnem pokazal enako sliko kot
spopad Juščenka in Janukoviča pet let prej. A so bili premiki ravno dovolj veliki,
da je imel izid drugačen predznak: kandidat Stranke regij je s slabimi 49 odstotki zmagal, kandidatka razbite "oranžne" koalicije je s 3,5 odstotne točke manj
podpore izgubila. Značilno je, da sta oba izgubljala v svojih trdnjavah. Tako je
Janukovič v Donjecku vknjižil 90,4 odstotka glasov, Timošenkova v Ternopilu
"zgolj" 88,4 odstotka. Odločilen pa je bil znaten preliv glasov med blokoma v
srednji Ukrajini. Kjer je Juščenka obkrožilo 70 odstotkov in več, je Timošenkova ponekod padla pod 55 odstotkov. Sicer niti eno okrožje ni spremenilo
politične barve, kar o zabetoniranosti delitev iz let 2002 in 2004 pove dovolj.58
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Preglednica 3: Izidi drugega kroga predsedniških volitev 2010 v izbranih ukrajinskih okrožjih (oblasti) v
% glasov (www.electoralgeography.com/new/en/)
Okrožje/kandidat
MESTO KIJEV

Viktor Janukovič (Stranka regij)

Julija Timošenko (Blok Julije Timošenko)

25,7

65,3

LVIV

8,6

86,2

TERNOPIL

7,9

88,4

VOLINIJA

14,0

81,9

ŽITOMIR

36,7

57,5

POLTAVA

39,0

54,2

ODESA

74,1

19,5

DONJECK

90,4

6,5

SEVASTOPOL

84,3

10,4

UKRAJINA

49,0

45,5

Mednarodna javnost je Janukovičevo izvolitev sprejela z blago naklonjenostjo, kar je bilo deloma v precejšnjem nasprotju z odzivi jeseni 2004.59 Toda novi
predsednik se ni bistveno spremenil. Kljub počasnejšemu tempu je bilo jasno,
da je njegov cilj premik v smeri Lukašenkove Belorusije in Putinove Rusije.
Edina razlika je bila proevropska retorika njegove stranke, o kateri pa je kazalo
na podlagi zasuka novembra 2013 dvomiti.
Eno najmočnejših orožij konsolidacije oblasti proruskega dvojca predsednika Janukoviča in ministrskega predsednika Mikole Azarova je bila volilna
reforma. Ukrajina se je po pol desetletja proporcionalnega sistema vrnila h
Kučmovemu mešanemu modelu. Preizkus na lokalnih volitvah jeseni 2010 se
je za Stranko regij dobro obnesel. Ob vzhodu države je namreč po zaslugi enomandatnih okrožij prevladala tudi domala povsod v srednji Ukrajini z izjemo
Kijeva. Celo na zahodu je bil razvoj zanjo ugoden, saj je zmernejši blok Timošenkove tam kot glavna sila nadomestila desničarska stranka Svoboda Oleha
Tjahniboka, kar je še oslabilo nacionalni blok in imidž zahodne Ukrajine v očeh
vzhoda države.60
Toda drugače kot v Belorusiji to – skupaj z aretacijo Julije Timošenko in

59

60

Prim. denimo začetni zmerni optimizem celo pri do Janukoviča izrazito kritičnega zgodovinarja
Andrewa Wilsona, ki ga je izrazil v Luke Harding, "Viktor Yanukovych promises Ukraine will embrace
Russia", The Guardian, 5. 3. 2010, https://www.theguardian.com/world/2010/mar/05/ukraine-russia-relations-viktor-yanukovych, pridobljeno: 3. 10. 2018.
Plokhy, The Gates, str. 337–338.
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Grafikon 5: Parlamentarne volitve v Ukrajini 2012: % glasov po strankah v proporcionalnem delu (225
sedežev) (Kyiv Post)

nekdanjega notranjega ministra Jurija Lucenka – ni pomenilo razpada opozicije proti Janukoviču in njegovi proruski politiki, ki se je vse bolj zatekala tudi
k (post)sovjetski ikonografiji. Še več, čeprav sta domnevna neustavnost ustavnega sporazuma iz leta 2004, ki jo je ugotovilo ustavno sodišče, in spremenjeni
volilni zakon vladi Azarova omogočila obstanek na oblasti po parlamentarnih
volitvah 2012, se je pokazalo, da je nacionalni blok celo blago v vzponu. Naša
Ukrajina ni igrala nobene vloge več, zato pa se je kot pomemben igralec ob v
glavnem na zahod omejeni Svobodi pojavila stranka Udar nekdanjega boksarskega šampiona in ukrajinskega narodnega junaka Vitalija Klička. Prav njegovi
priljubljenosti gre bržčas zasluga, da tri opozicijske stranke niso samo osvojile
50 odstotkov glasov in 121 od 225 sedežev v proporcionalnem delu, marveč
so začele dohitevati Stranko regij celo v samem jedru juga in vzhoda. Stranki
Domovina Timošenkove in Kličkov Udar sta denimo dosežek Janukovičeve
druščine skupaj presegli v okrožju Herson ob meji s Krimom in se mu povsem
približali v Dnipropetrovsku. Kot rečeno, je relativno udobna večina v parlamentu po zaslugi številnih neodvisnih poslancev iz enomandatnih okrožij in
s skoraj štirinajstimi odstotki glasov tako rekoč od mrtvih vstalih komunistov
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zazibala vladajoči Janukovičev blok v privid popolnega obvladovanja države.61
Še posebej, ker jim je uspelo še v stari sestavi parlamenta spraviti skozi punčico
očesa proruskega bloka v Ukrajini vse od leta 1990, namreč priznanje ruščine
kot regionalnega uradnega jezika. A po prelomljeni obljubi glede prizadevanja
za vključitev v evropske integracije je jeseni 2013 prišlo do množičnih protestov, ki so prerasli v evromajdansko revolucijo.62

Belorusija: med referendumi in lažnim nestrankarskim
parlamentarizmom
Vključitev Belorusije v pričujoči prispevek se utegne marsikomu zdeti sporna.
Ta nekdanja sovjetska republika je (z izjemo Vatikana) nesporno država, kjer
imajo politične stranke najmanjši vpliv v Evropi. Pa vendar se ji je na kratko
vredno posvetiti, najprej zaradi neposredne primerjave z Ukrajino, nato pa tudi
zato, ker se je razvoj strankarskega sistema in parlamentarizma tam odvijal po
enakih tirnicah kot v mnogih drugih, predvsem srednjeazijskih nekdanjih delih
61
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"Vibori-2012. Rezultati holosuvannya", Ukraïnska Pravda, 29. 10. 2012, www.pravda.com.ua/articles/2012/10/29/6975859/, pridobljeno: 3. 10. 2018.
Prim. zlasti Jobst, Geschichte der Ukraine, str. 12 ss.
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Sovjetske zveze. Morda z razliko, da se režimu Aljaksandra Lukašenke ni zdelo
vredno potruditi ne za nastanek dominantne vsedržavne stranke, kakršno je
Vladimir Putin ustvaril z Enotno Rusijo, ne vsaj približno močnih marionetnih
strank, kot jih poznamo, denimo, znova iz Rusije in iz Uzbekistana, kakšno celo
iz Armenije.
Podobno kot pri Ukrajini se je potrebno pred orisom razvoja v zadnjih
dobrih dveh desetletjih ozreti nekoliko nazaj. In ugotoviti, da je Belorusija
gotovo tista bivša evropska članica Sovjetske zveze, kjer je bilo želje po samostojnosti najmanj, odpor do Gorbačovove perestrojke pa največji.63 Verjetno je
pretirana groteskno zaostrena ocena Timothyja Snyderja, da je bil ustanovni
trenutek beloruskega nacionalnega gibanja odkritje množičnih grobišč žrtev
NKVD-ja v Kuropatih leta 1988, za kar je bil zaslužen poznejši voditelj tega
gibanja, arheolog Zjanon Paznjak.64 A dejstvo je, da se posebej izrazita beloruska identiteta ni ohranila ne v vzhodni Belorusiji, kjer so začetni fazi "belorusizacije" po vzpostavitvi sovjetske republike sledila dolga desetletja bolj ali
manj intenzivne rusifikacije, ne v zahodni, na območje katere se je po prvi svetovni vojni razprostirala Poljska. Dovolj povedno je že opredeljevanje večine
prebivalstva vsaj na južnem delu tega območja ne kot Belorusov, ampak kot
"tujecev", "tukajšnjih", kar je zlasti veljalo za pravoslavno Polesje na današnjem
jugozahodu države.65 Takega razvoja kajpak ni bilo moč nadomestiti v kratkem
in kmalu z gospodarskim upadom zaznamovanem času med perestrojko in
Lukašenkovo izvolitvijo julija 1994. Omenjeno sočasno pomeni, da v Ukrajini
močno izražena želja po vsaj kulturni in jezikovni ločitvi od sovjetske, rusko
začinjene dediščine nikoli ni imela zares množične podpore. V okolju, kot se
je izoblikovalo, so tudi politične stranke obveljale prejkone za zahodni izvozni tujek, pred katerim je večina dajala prednost domnevnemu nestrankarstvu
(post)sovjetskega tipa.
Seveda so nastavki za drugačno pot obstajali. Navdušenje nad vnovič
odkrito belorusko identiteto ni ostalo omejeno samo na Paznjakovo Belorusko
ljudsko fronto "Preporod", ustanovljeno na kongresu 24. in 25. junija 1989 v
simbolni prestolnici nacionalno čutečih Belorusov, v Vilniusu v Litvi.66 Zanjo so
se ogreli tudi mnogi znotraj vladajoče beloruske komunistične partije; značilen
predstavnik omenjene usmeritve je bil poznejši zunanji minister in šef partijske
organizacije v Minsku Pjotr Kravčenka.67 Toda, kot ugotavlja omenjeni Snyder,
63
64
65

66
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Sahm, "Belarus", str. 233.
Snyder, The Reconstruction, str. 248.
Za podatke poljskega popisa prebivalstva leta 1930 gl. Beata Jankowiak-Konik (ur.), Atlas historii
Polski: Mapy – Kalendaria – Statystyki (Warszawa, 2011), str. 117 in 120.
A. V. Kur'janovič, Sloûnik – davednik pa historyi Belarusi sa staražitnyh časoû da našyh dzjon (Minsk,
2009), 54 (dalje: Kur'janovič, Sloûnik – davednik pa historyi Belarusi).
Eugeniusz Mironowicz, Białoruś (Warszawa, 2007), str. 286 (dalje: Mironowicz, Białoruś).
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Dolgoletni beloruski
predsednik
Aljaksander Lukašenka (na
položaju že od leta
1994) (Wikimedia
Commons)

je mlado nacionalno gibanje prebolevalo otroške bolezni starejših bratov iz 19.
stoletja, ki so se v beloruskem primeru kazale v prvi vrsti v fantazmah o obnovi
poznosrednjeveške in zgodnjenovoveške Velike kneževine Litve in o ozemeljskih spremembah na račun Poljske in Litve. S temi sanjarijami je gibanje odbilo
glavni potencialni zaveznici za (morebitno) vzpostavljanje samostojne Belorusije.68
Delno svobodne volitve marca 1990 so bile dober lakmusov papir stanja.
Komunisti niso zmagali tako premočno kot v srednji Aziji, a hkrati je bila novopečena opozicija daleč od dosežkov tovarišic v baltskih republikah. Opozicijski
Demokratični blok si je v 360-članskem republiškem vrhovnem sovjetu zago-

68

Snyder, The Reconstruction, str. 250.
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tovil 67 sedežev, od katerih jih je Beloruski ljudski fronti pripadlo 26. Kar 86
odstotkov poslancev je bilo članov KP, tudi nekateri iz demokratičnega bloka.69
Čeravno razlika v primerjavi z Ukrajinsko SSR, kjer je bila v parlamentu leta 1990
nekomunistov dobra petina, niti ni bila velika, je bil odločilen bistveno večji
delež izrazito sovjetsko in konservativno usmerjenih komunističnih poslancev.
Ti so za predsednika vrhovnega sovjeta izvolili starokomunista Mikalaja Dzemjanceja in za predsednika ministrskega sveta še enega člana politbiroja Vjačeslava Kebiča. Na zunaj se nadaljnji institucionalni razvoj v Beloruski SSR ni
bistveno ločil od tistega v drugih evropskih sovjetskih republikah, a je bil prej
posledica doslednega uresničevanja (dejanskih ali namišljenih) želja moskovskega partijskega in državnega vodstva.70 Kakor so lokalni beloruski funkcionarji prej dosledno izvajali politiko rusifikacije, so zdaj 27. julija 1990 razglasili državno suverenost republike, po poskusu puča v Moskvi 25. avgusta 1991
neodvisnost in 19. septembra 1991 prekrstili dotedanjo socialistično republiko v Republiko Belorusijo.71 Še prej so podobno kot drugod po Sovjetski zvezi
suspendirali delovanje dotlej vladajoče stranke, iz katere so 28. avgusta izstopili
Kebič in njegovi ministri. Končno je 24. avgusta svoj položaj izgubil predsednik
vrhovnega sovjeta, podpornik puča Dzemjancej. Zamenjavo sta predlagala
poznejši predsednik državne volilne komisije Viktar Hančar in neki poslanec
Aljaksander Lukašenka.72
Podobno ubogljivost tistemu, kar so prepoznali kot glas z vrha, so beloruski
politiki kazali tudi v naslednjih dveh desetletjih. Ampak septembra 1991 se je
vsekakor zdelo, da so na potezi zagovorniki nacionalne suverenosti Belorusije.
Razglasitvi beloruščine za edini uradni jezik republike in spremembi imena sta
se tedaj pridružili izvolitev reformista, fizika Stanislava Šuškeviča, za predsednika parlamenta in de facto šefa nove države, in uveljavitev novih državnih simbolov, povzetih po nekdanji litovski veliki kneževini in kratkotrajni beloruski
republiki iz obdobja prve svetovne vojne.
Prve (in doslej edine) kolikor toliko svobodne volitve so izvedli šele maja
1995. Zato za stranke na politični sceni ni bilo veliko prostora. Kot v mnogih
drugih sovjetskih republikah je bil ob hudi gospodarski in socialni krizi na sceni
v ospredju spopad med predsednikom in parlamentom, najprej med Šuškevičem in komunistično večino v vrhovnem sovjetu, nato med Lukašenkom in
sicer ravno tako večinsko postsovjetsko mislečimi poslanci, ki pa si sprva niso
dali okrniti vseh pravic. Proti Šuškeviču je januarja 1994 zmagal parlament in

69
70
71
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Mironowicz, Białoruś, str. 292.
Snyder, The Reconstruction, str. 250.
Sjarhej F. Šymukovič, Historyja Belarusi (Minsk, 2009), str. 347 in 353 (dalje: Šymukovič, Historyja
Belarusi).
Mironowicz, Białoruś, str. 298.
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mu izrekel nezaupnico. Dva meseca zatem je bila sprejeta prva ustava nove
države, na podlagi katere so junija in julija 1994 potekale prve predsedniške
volitve.73 Proti pričakovanjem je triumfiral za Šuškevičev padec izjemno zaslužni Lukašenka.
Ta je že v prvem krogu z dobrimi 45 odstotki glasov za seboj gladko pustil
favoriziranega premierja Kebiča. Demokratični blok je ob Šuškeviču, ki pod
zastavo socialdemokratov ni dobil niti desetine glasov, predstavljal že omenjeni Zjanon Paznjak kot kandidat Beloruske ljudske fronte. Ta se je s trinajstimi odstotki prebil na tretje mesto. Rezultat je kazal, da je nacionalna opozicija
lahko računala na približno četrtino glasov, kar je znova le nekaj manj kot v
sosednji Ukrajini. Tudi razporeditev glasov je spominjala na sosede. Paznjak in
Šuškevič sta se najbolje odrezala na severozahodu, na nekdanjih poljskih tleh,
in v prestolnici Minsk, kjer je Lukašenka s 26,5 odstotka sočasno dobil daleč
najmanj glasov. A medtem ko sta v Ukrajini barve poudarjene nacionalne
usmeritve branili celotna ukrajinska Galicija in Volinija, nekdanja dela Poljske,
ne glede na versko ločnico med grkokatoliki in pravoslavci, se je v Belorusiji
na volitvah poudarjeno drugače od ostanka države odločalo le (zgodovinsko)
večinsko katoliško prebivalstvo v okrožju Hrodna (Grodno), pravoslavno v
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Šymukovič, Historiya Belarusi, str. 354.
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okrožju Brest pa ne. V drugem krogu je Lukašenka dobesedno pometel s Kebičem in osvojil več kot osemdeset odstotkov glasov.74

Preglednica 4: Izidi prvega kroga beloruskih predsedniških volitev 1994 po okrožjih (oblasti) v % glasov
za izbrane kandidate (www.electoralgeography.com/new/en/)

Okrožje/kandidat

Lukašenka

V. Kebič

Z. Paznjak

S. Šuškevič

MESTO MINSK

26,5

18,2

21,0

21,2

BREST

53,5

13,9

11,7

8,7

HRODNA

36,3

14,6

21,2

10,2

MINSK – OK.

44,5

14,9

15,3

8,6

HOMEL

45,6

23,1

6,3

8,6

VITEBSK

46,0

19,3

9,4

7,1

MAHILJAV

63,0

17,0

4,7

3,8

BELORUSIJA

45,8

17,7

13,1

10,1

Čeprav je glede njegovega programa sprva vladalo nekaj nejasnosti, je
kmalu postalo jasno, da bo pod njegovo vladavino osrednja točka čim natančnejša rekonstrukcija sovjetske Belorusije.75
(Samostojen) parlament in stranke vanjo niso sodili, od sovjetske preteklosti ločena beloruska nacionalna identiteta tudi ne. Vsemu trojemu je Lukašenka odločilni udarec zadal pravzaprav v manj kot letu dni po nastopu mandata.
Skupaj s svojim medijskim in političnim aparatom je naredil vse, da parlament
sploh ne bi bil izvoljen. Zato je tako rekoč pozival k bojkotu volitev, katerih
prvi krog je bil 14. maja 1995. Ker je morala biti za veljavnost glasovanja udeležba v volilnem okraju 50-odstotna, so v predpisanih prvih dveh krogih uspeli
izbrati samo 119 od 260 predvidenih poslancev. Še med temi so izrazito prevladovali privrženci konservativnih postsovjetskih sil. Od leta 1993 spet uradno
dovoljeni komunisti (pod novim imenom, Partija beloruskih komunistov) so
si zagotovili 27, prav tako izrazito postkomunistični agrarci 30 sedežev. Čisto
v ukrajinskem slogu je bilo 53 od 119 poslancev formalno neodvisnih. Zadnjo
zmago nad Lukašenkom je parlament dosegel, ko je – ob znižani minimalni
74
75

Nohlen in Stöver, Elections in Europe, str. 262.
O Lukašenku gl. Andrew Wilson, Belarus:The Last European Dictatorship (New Haven–London,
2012), predvsem str. 161 ss. (dalje: Wilson, Belarus).
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volilni udeležbi – na volišča do konca novembra istega leta le uspel privabiti
dovolj volivcev, da so izvolili še 79 poslancev. Ker je bilo zdaj teh že več kot dve
tretjini vseh, je lahko prvi vrhovni sovjet po novi ustavi nastopil svojo vlogo.
Politična slika v njem se v primerjavi z majem ni bistveno spremenila. Od 198
njegovih članov jih je samo 35 pripadalo opoziciji: 18 socialdemokratski frakciji Zveza dela okoli nekdanjega predsednika Šuškeviča in sedemnajst liberalni Državljanski akciji okoli nekdanjega predsednika narodne banke Stanislava
Bahdankeviča. Beloruska ljudska fronta ni dobila niti sedeža, izgubil ga je celo
njen vodja Paznjak. A niti postkomunistični blok ni bil enoten. Frakcija Sloga,
ki je bila najštevilčnejša in je združevala Lukašenkove podpornike, je imela 62
poslancev, agrarcev je bilo 47, komunistov pa 44.76
Morda še pomembnejši predsednikov majski uspeh je bila prvim volilnim
krogom sočasna referendumska potrditev temeljnih postulatov njegove politike. Volivci so s krepkimi večinami potrdili željo po gospodarski integraciji
z Rusijo, vrnitev starih simbolov iz obdobja sovjetske Belorusije (brez srpa in
kladiva) in predsednikovo pravico do razpustitve parlamenta. A za prihodnji
razvoj Belorusije je bila na tem referendumu verjetno najusodnejša plebisci-

76

Nohlen in Stöver, Elections in Europe, str. 258 in 259.
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tarna, kar 87-odstotna podpora izenačenju statusa ruščine z beloruščino kot
uradnim jezikom.77 Glede na siceršnjo prevlado ruščine v vsakdanjem življenju,
zaradi katere je uradni primat beloruskega jezika resda veliko ljudi občutilo kot
breme, je to po eni strani pomenilo domala smrtno obsodbo manjšega jezika, po drugi strani pa tako rekoč izničenje prizadevanj za narodni preporod s
konca osemdesetih in z začetka devetdesetih let.78
Leto 1996 je prineslo dokončni zaton učinkovite opozicije dve leti prej
izvoljenemu predsedniku. Ko je slednji začel aprila 1996 uresničevati svoj
(takratni) kronski projekt, vnovično unijo Rusije in Belorusije, je Beloruski ljudski fronti na predvečer podpisa dogovora 1. aprila na ulice Minska še uspelo
spraviti 30.000 ljudi s starimi belo-rdečimi zastavami. A že po vnovičnih protestih ob deseti obletnici černobilske katastrofe, ki je najbolj prizadela prav Belorusijo, se je moral vodja stranke Paznjak pred aretacijo zateči najprej v Ukrajino in nato v ZDA.79 Obglavljenju nacionalne opozicije je sledil še dokončni
obračun z ostanki parlamentarizma, na katerega branikih so stali v glavnem
Lukašenku idejno sorodni komunisti in agrarci, ki pa so hoteli pristaviti svoj
piskrček k oblikovanju postsovjetske beloruske države. Spopad je kulminiral tri
leta pozneje kot v Rusiji in Ukrajini. V njem je (še enkrat več) odločal referendum, tako priljubljeno predsednikovo orožje.
Volivci so lahko izbirali med Lukašenkovim predlogom novih ustavnih
dopolnil, ki bi mu mandat (brez vnovičnih volitev) podaljšala s petih na sedem
let in tako rekoč "skopila" parlament, poslej sestavljen iz dveh domov, predstavniškega in posredno voljenega zbora republike, ter parlamentovim predlogom
o ukinitvi predsedniške funkcije. S prvim naj bi se po uradnih podatkih strinjalo
kar 88,2 odstotka udeležencev referenduma, z drugim samo deset odstotkov.
Predsednik je bil uspešen tudi pri vseh drugih referendumskih vprašanjih. Med
drugim je za konec procesa ponovne sovjetizacije identitete beloruske države
za dan neodvisnosti vsilil praznovanje 3. julija 1944, ko je Rdeča armada osvobodila Minsk.80 A najdrznejši korak je daleč presegal celo Jelcinovo, Kučmovo
in Putinovo domišljijo. Predsedniku namreč ni prišlo na misel, da bi novo dvodomno ureditev legitimiral z novimi parlamentarnimi volitvami. Kje pa.
Lastnoročno je med 198 člani dotedanjega vrhovnega sovjeta izbral sto
deset poslanec novega predstavniškega doma. V njegov izbor se ni uvrstil
noben opozicijski liberalec in komaj kak opozicijski socialdemokrat. Tudi med
agrarci in komunisti je Lukašenka izbiral zelo selektivno, tako da so se deli obeh
na postsovjetski ideologiji utemeljenih strank tako rekoč proti svoji volji zna-
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Prav tam, str. 255.
Wilson, Belarus, str. 77.
Mironowicz, Białoruś, str. 319 s.
Nohlen in Stöver, Elections in Europe, str. 256.
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Grafikon 9: Sestava beloruskega parlamenta 2000–2012: razdelitev 110 sedežev (Nohlen in Stöver,
Elections in Europe, in drugi)

šli v opoziciji. Najglasnejša sta bila dotedanji predsednik parlamenta, agrarec
Semjen Šarecki, in vodja Lukašenku neljubih komunistov Sjarhej Kaljakin.81
Odtlej je šlo v Belorusiji s političnimi strankami samo navzdol. Lukašenkove vladavine niso omajali ne odstop ministrskega predsednika Mihaila Čihirja,
ki je leta 1994 financiral njegovo predvolilno kampanjo, ne občasno žuganje
Evropske unije, pa niti to ne, da je po Putinovem prihodu na predsedniški položaj postala zamisel o uniji z Rusijo za Lukašenka manj zanimiva. Del njegove
"nove" Belorusije kot sovjetskega otoka je bil tudi "nestrankarski parlamentarizem". Celo privrženci njemu naklonjenih strank so bili v predstavniški dom
izvoljeni vse redkeje. Leta 2000 jih je bilo med sto desetimi parlamentarci še 16
(6 komunistov, 5 agrarcev), leta 2004 12, leta 2008 že zgolj sedem in leta 2012
celo samo šest. Vsi ostali so bili izvoljeni kot "neodvisni".82
Da je glajhšaltunga po Lukašenkovo povsem uspela, se med drugim vidi
tudi po tem, da so scela izginile regionalne razlike v volilnih vzorcih na predsedniških volitvah. Na predsedniških volitvah decembra leta 2010 je tako Lukašenka uradno bistveno manj glasov kot na državni ravni osvojil samo v Minsku
(tam slabih 68, v vsej Belorusiji slabih 80 odstotkov glasov). Katoliško in polj-
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Prim. Wilson, Belarus, str. 198–205.
Nohlen in Stöver, Elections in Europe, str. 261.
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sko obarvani severozahod okoli Hrodne mu je bil približno enako naklonjen
kot območja na vzhodu države.83

Zaključek
Pričujoči pregled zgodovinskega razvoja strankarskega sistema v Ukrajini in
Belorusiji med letoma 1989 in 2013 je potrdil podmeno o dramatičnih razlikah
med državama, čeprav je sočasno postalo razvidno, da te razlike v zadnjih letih
Sovjetske zveze in prvih letih neodvisnosti obeh nekdanjih sovjetskih republik
niso bile tako izrazite. Nazadnje je verjetno odločilno vlogo odigrala razlika v
moči nacionalnih gibanj pri obeh narodih.
A če v Belorusiji praktično ne moremo govoriti o strankarskem sistemu, je
treba reči, da slednji v svojem razvoju za zahodno-, pa tudi vzhodnoevropskimi
zaostaja tudi v Ukrajini. V letih po oranžni revoluciji je sicer kazalo, da bi utegnil
nastati klasični dvostrankarski system okrog Stranke regij Viktorja Janukoviča
in Bloka Julije Timošenko. Toda obe grupaciji sta bili v svoji volilni podpori regionalno preveč omejeni, ena na vzhodni in južni, drugi na zahodni in srednji del
države. Po evromajdanski revoluciji pa se je strankarsko prizorišče znova povsem spremenilo in fragmentiralo. Personalistična narava strank je v primerjavi
s prejšnjim desetletjem postala še izrazitejša.
Kar zadeva Belorusijo, si trenutno ni moč predstavljati, da bi bili kakršni
koli resin koraki v smeri razvitega strankarskega sistema možni v času presednika Aljaksandra Lukašenke. Toda trendi po letu 2013 tako ali tako niso bili
več predmet pričujočega prispevka.

83

Centralnaya komissiya Respubliki Belarus’ po vyboram i provedenyu respublikanskih referendumov,
Vybory prezidenta Respubliki Belarus’ v 2010 godu, www.rec.gov.by/Archive-Elections-PRB2010, pridobljeno: 5. 10. 2018.

212

S tudia
H istorica
S lovenica

Aleš Maver, Darko Friš
BETWEEN A FLIGHT FROM THE SOVIET PAST AND A RETURN TO IT
The Party Landscape of Ukraine and Belarus between 1989 and 2013

SUMMARY
Although Ukraine and Belarus shared many features during the Soviet period
as economically relatively developed republics, the development of respective
party systems immediately before and after the collapse of the common state
could hardly be more different.
In Ukraine, the transition to independence and democracy, true, wasn't so
swift and decisive as in Baltic states, but a mass support for changes certainly
existed, albeit it was in the beginning mainly limited to western provinces and
Kyiv. In Belarus, such popular base was much narrower, and Belarusian national
movement itself much weaker, since its tradition wasn't only decisively weakened by long decades of Soviet-era Russification, but couldn't really build on a
different situation in pre-WWII Western Belarus, since a particular Belarusian
self-conscience was underdeveloped there as well.
In Ukraine a solid party system was slow to emerge. On the one hand, different historical experiences and cultural features in various parts of the country, on the other hand strong linking of political groupings to particular personalities or rather economic power groups (so called oligarchs) prevented formation of stable parties with firm base of support in all regions of Ukraine. During
the first decade of the independence or so, only Communist Party of Ukraine,
which emerged as by far strongest party from elections held in 1994 and 1998,
can be seen as an all-Ukrainian political force, although even remained marginal in the west. The main national-conservative party, the Rukh movement, held
considerable influence only in Galicia and Kyiv. The first steps towards independence, by contrast, promised different development, since both independence referendum and first direct presidential election showed a pretty unified
picture. The independence gained large support between 85 and 98 per cent in
all parts of the country except Crimea, and national communist Leonid Kravchuk won with great margin, prevailing in all but the three Galician oblasts.
Already in 1994, however, a strong divide between east (with southern oblasts
as well) and west of Ukraine emerged very clearly. This time it was Kravchuk
who won almost plebiscitary support in the west, but was soundly defeated
by his challenger, former prime minister Leonid Kuchma, in the entire east,
and also in parts of central Ukraine. Kuchma, who was thus elected president,
inaugurated a decade of his rule which has in many aspects defined economic
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and political development of Ukraine till today, particularly in regard to the
influence exerted by various clans of oligarchs. Kuchma relied on various coalitions during his time in office, but at the end of the day alienated westernoriented and reformist Ukrainians by aligning himself with the powerful eastern Donetsk clan represented by his last prime minister Viktor Yanukovych.
Yanukovich's controversial tenure greatly polarized society by his increasingly
pro-Russian and authoritarian leanings. The national-conservative opposition
to him found its leaders in former prime minister Viktor Yuschchenko and his
deputy Yulia Tymoshenko. The later formed the Yulia Tymoshenko bloc which
has remained major force in western and central Ukraine till present day. The
divide between east and west, established already in 1994 and reinforced during the presidential election in 2004, has remained the main feature of Ukrainian politics until after the Euromaidan revolution. The central Ukraine with Kyiv
has for major part sided with the western oblasts now, which, however, wasn't
enough to prevent Yanukovich from being elected president in 2010, inaugurating an authoritarian regime which collapsed in February 2014. His Party of
regions proved a major force of Ukrainian party landscape between 2005 and
2014, mainly due to almost unanimous support in the east and in Crimea.
Belarus couldn't be more different from Ukraine. It can be seen as a country
where political parties exert the weakest influence in all Europe (except, perhaps, Vatican). Animosity towards party politics has been rooted in Soviet traditions of a non-party (although in fact one-party) system, but it has also been
systematically encouraged by the president Alyaksandr Lukashenka's regime.
Hence, the president even didn't think it would be suitable to establish his own
state party modelled on the Putin's United Russia. Belarusian parliament has
been always dominated by pro-presidential "independents", with political parties, mainly nevertheless aligned with the regime, played a marginal role. Their
presence was reduced to mere five out of 110 seats in the House of representatives (none of them belonged to the actual opposition). In contrast to Ukraine,
the national opposition has also been unable to establish regional strongholds,
perhaps in northwest of the country with its large Roman Catholic population.
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Izvleček:

Na podlagi preučevanja časopisnega gradiva (tako slovenskega kot tudi tujega,
predvsem časnika The New York Times) objavljenih dokumentov in najbolj
relevantne literature se članek osredotoča tako na diplomatska prizadevanja
slovenskih političnih voditeljev za dosego mednarodnega priznanja Slovenije kot
tudi reakcijo tujine na to. Posebej je izpostavljena drža ameriške uradne politike
glede vprašanja mednarodnega priznanja Slovenije, kot tudi poročanje ameriškega
tiska o politiki Združenih držav Amerike ter držav Evropske gospodarske skupnosti
do Slovenije. Časovni okvir, ki ga zajema članek, je zamejen med koncem junija
1991, ko je Slovenija (in tudi Hrvaška) razglasila samostojnost, in prvo polovico
aprila 1992, ko so ZDA priznale Slovenijo kot samostojno in suvereno državo.
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Uvod1
Druga polovica 80. let 20. stoletja je tako v svetu kot v Jugoslaviji pomenila
veliko prelomnico. Eden izmed značilnih procesov tega obdobja je bil razpad
vzhodnega komunističnega bloka in začetek demokratičnih teženj v Vzhodni
Evropi. Temu procesu se ni izognila niti Jugoslavija, a za razliko od dogajanj v
preostalem delu Vzhoda se je tu končal na zelo nasilen način, ki je pomenil
tudi razpad države. O možnosti takega ali podobnega razpleta se je na Zahodu
začelo govoriti v začetku sedemdesetih let.
Po eni strani se je pojavljalo vprašanje, kako bo v Jugoslaviji, ko bo njen
nesporni vodja Josip Broz-Tito zapustil "krmilo ladje" (naravna smrt ali odpoved vodilnih funkcij). Že sredi junija 1971 je tako ameriški predsednik Richard
Nixon naročil, naj o tem National Security Council pripravi študijo, v začetku
marca naslednjega leta se je v Londonu sestal skupni anglo-ameriški obveščevalni komite, ki si je zadal prav tako nalogo.2 Britanski krogi so že vse od
poletja 1968 do konca sedemdestih let, kot je razvidno iz analize njihovih primarnih virov, stalno "bdeli" nad tem, kajti zanje (in na splošno za Zahod) bi
Titov "odhod" predstavljal priložnost za Sovjetsko zvezo, da neposredno ali
posredno intervenira v državi in postavi na vodilna mesta novo vodstvo, bolj
poslušno Moskvi: če bi se tak scenarij uresničil, bi to imelo katastrofalne posledice za severnoatlantsko zavezništvo (NATO) na njenem južnem delu, se pravi
v Grčiji, predvsem pa Italiji.3 Preučevanje teh gradiv iz obdobja od začetka do
polovice naslednjega desetletja je pokazalo, kako si je Velika Britanija še dalje
prizadevala, da bi se enotna in neuvrščena Jugoslavija ohranila.4 Zaradi soodvisnosti v obrambi pred potencialnim napadom iz Vzhoda so se odnosi med
Beogradom in Rimom, po tem ko so bili še v prvi polovici petdesetih let zelo
napeti (predvsem zaradi nerešenega mejnega vprašanja,5 pa nasilja po drugi

1

2
3

4

5

Prispevek je nastal v okviru raziskovalnega programa Preteklost severovzhodne Slovenije med
slovenskimi zgodovinskimi deželami in v interakciji z evropskim sosedstvom, št. P6-0138, ter raziskovalnih projektov Kontemporalnost razumevanjskega konteksta ter izražanje osebne in družbene
svobode, št. J7-8283, in Kultura spominjanja gradnikov slovenske države, št. J6-9354, ki jih financira
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.
Jože Pirjevec, Tito in tovariši (Ljubljana, 2011), str. 663.
Gorazd Bajc, "Dietro le quinte della visita di Tito a Roma nel 1971: il contesto locale e internazionale
letto dalla diplomazia britannica", Annales, Series Historia et Sociologia 24, št. 4 (2014), str. 724–728;
isti, "Great Britain and the Italian-Yugoslav relations in the 1970s", v: Italy and Tito's Yugoslavia in the
Age of International Détente, ur. Massimo Bucarelli, Luca Micheletta, Luciano Monzali in Luca Riccardi
(Bruxelles et al., 2016), str. 76–82.
Jure Ramšak, "'From Skadarlija to Downing Street': Velika Britanija in začetek jugoslovanske krize,
1980–1985", Annales, Series Historia et Sociologia 27, št. 4 (2017), str. 687–698.
Med najnovejšimi študijami: Federico Tenca Montini, "La soluzione migliore per Trieste: la proposta
jugoslava di amministrazione congiunta del Territorio libero di Trieste (1952–1953)", Acta Histriae
26, št. 3 (2018), str. 713–732.
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svetovni vojni,6 zlasti še zmerom nerešenega vprašanja deportiranih Italijanov;7
po sporu Tito–Stalin iz leta 1948 so se sicer Anglo-Američani kaj kmalu zavedali, kako pomembno vlogo bo lahko v širšem kontekstu odigrala Jugoslavija8),
izboljšali, in sicer do take mere, da je postajalo vedno bolj evidentno, da sta
na makro ravni zaveznika.9 Po drugi strani so od druge polovice sedemdesetih izšla nekatera dela, predvsem novinarjev, ki so predvidevala težave Titovih
naslednikov: da se bo po vsej verjetnosti občutilo pomanjkanje neke močne
leadership, pa krhkost ekonomskega sistema in ranljivost federativne ureditve,
kar bi lahko Sovjeti izrabili, da bi ogrozili jugoslovansko neodvisnost; obenem
zaskrbljenost zaradi potencialnega poslabšanja notranjih razmer, predvsem
zaradi nacionalnih sporov; z drugimi besedami, v prihodnosti bi, če bi oziroma
ko bo Tito "odšel", bili po vsej verjetnosti priča razpadu jugoslovanske države.10
Možnost razpada države so medtem predvidele nekatere obveščevalne
službe. Seveda nimamo podatkov o vseh, lahko pa omenimo nekaj primerov.
Visoki oficir italijanske vojaške obveščevalne službe, admiral Fulvio Martini
(Tržačan po rodu, zato pa je jugoslovanski stvarnosti posebej pozorno sledil;
naj bi bil tudi eden izmed sposobnejših v italijanski obveščevalni službi), je v
svojih spominih razlagal, kako so v njegovi službi, Servizio per le Informazioni
e la Sicurezza Militare (SISMI), že leta 1978 predvideli, da bo Jugoslavija deset
let po Titovi smrti zaradi srbskega šovinizma in interesov raznih narodnosti
(imenoval jih je sicer etnije) razpadla. Leta 1990, ko je Martini celo vodil službo
SISMI, je tedanjega predsednika vlade Giulia Andreottija opozoril, da je po stikih z jugoslovansko vojaško obveščevalno službo iz Beograda jasno, da bo ob
ameriškem in evropskem priznanju neodvisnosti Bosne počilo in razvnela se
bo državljanska vojna.11

6

7

8

9

10

11

Zaradi metodologije svetujemo: Gorazd Bajc in Urška Lampe, "Kritična analiza uporabe anglo-ameriških dokumentov glede nasilja ob koncu druge svetovne vojne v Julijski krajini", Studia Historica
Slovenica 17, št. 1 (2017), str. 247–287.
Najnovejši prispevek na to temo: Urška Lampe, "Guerra gelida a Belgrado. Le deportazioni in Jugoslavia
dalla Venezia Giulia nel secondo dopoguerra. La questione degli elenchi e nuove fonti", Acta Histriae
26, št. 3 (2018), str. 691–712.
Med najnovejšimi študijami: Emanuele Parrillo, "The Anglo-American Special Relationship and
Yugoslavia in the Early Cold War", Acta Histriae 26, št. 3 (2018), str. 733–764.
Op. 3 in med najnovejšimi študijami Karlo Ruzicic-Kessler, "Avvicinamento e cooperazione interregionale: la Jugoslavia nei rapporti di vicinato con l’Austria e l’Italia (1968–1978)", Acta Histriae 26, št.
3 (2018), str. 787–806; Saša Mišić, Pomirenje na Jadranu. Jugoslavija i Italija na putu ka Osimskim
sporazumima iz 1975 (Beograd, 2018); Benedetto Zaccaria, La strada per Osimo. Italia e Jugoslavia
allo specchio (1965–1975) (Milano, 2018).
Carl Gustaf Ströhm, Ohne Tito kann Jugoslawien überleben? (Graz–Wien–Köln, 1976); Gavriel D.
Ra'anan, Yugoslavia after Tito. Scenarios and Implications (Boulder, 1977); Andrew Borowiec,
Yugoslavia after Tito (New York–London, 1977).
Fulvio Martini, Nome in codice Ulisse (Milano, 2001), str. 65–66. Opozoriti moramo, da je tu avtor
pripisal zasluge za prognoso iz leta 1978 službi SID, se pravi Servizio Informazioni Difesa, ki pa je bilo
ime za obveščevalno službo italijanske vojske do leta 1977, ko so jo preimenovali v SISMI.
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Prognoze, da bi se lahko v Jugoslaviji (poleg predvidevanj o vedno večji
nestabilnosti sistema) mednacionalni spori sprevrgli v najhujše – nasilja in
vojna obračunavanja ter celo razpad države –, so medtem vsaj od leta 1979
večkrat napovedali v osrednji ameriški obveščevalni službi Central Intelligence Agency (CIA).12 Naslednje leto je eden izmed njenih predstavnikov v Evropi
Cord Meyer najslabši možni scenarij omenil v svoji knjigi z naslovom Facing
Reality: From World Federalism to the CIA.13 Leta 1983 je bila zapisana ocena, da
Jugoslavija od spora s Sovjeti leta 1948 še ni doživljala tako hude krize; politični
voditelji nimajo Titove karizme in torej dovoljšne avtoritete. Vedno hujšim razmeram bi vojska sicer lahko bila kos, ne bo pa krize znala rešiti oziroma ne bo
našla dolgoročnih rešitev.14 Leta 1990 so v poročilu omenili, da bi zmaga desnega političnega pola (verjetno je bil s tem mišljena stranka Hrvatska demokratska zajednica – HDZ) na aprilskih volitvah na Hrvaškem lahko povečala tveganje za izbruh nasilja. Oktobra istega leta je CIA, kot se je kasneje izkazalo, precej
natančno napovedala dogodke v Jugoslaviji. Ocenjevala je, da bo Jugoslavija
prenehala delovati kot zvezna država v roku enega leta, Markovićeve gospodarske reforme ne bodo mogle preprečiti razpada, omenjali so tudi možnost
etničnega konflikta na državni ravni. Kar se tiče mednarodne diplomacije, je
CIA ocenila, da se Združene države Amerike (ZDA) s krizo ne bodo soočile ter
bodo glavno vlogo pri njenem reševanju imele evropske države, zlasti Nemčija.15
Ob kaki drugi priliki bomo omenili tudi druge tedanje prognoze in jih
posebej analizirali. Na tem mestu bo zadoščalo, da podčrtamo večkrat premalo
upoštevano dejstvo, da so obveščevalne službe morale pripraviti več možnih
scenarijev za prihodnost, da bi lahko tako nadrejenim, se pravi vodilnim v državah, nudile čim več koristnih informacij in potencialnih rešitev. Obenem kljub
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"NIE 15-79, Prospect for Post-Tito Yugoslavia, Volume I – The Estimate, 25 September 1979," v:
Yugoslavia. From 'National Communism' to National Collapse: US Intelligence Community Estimative
Products on Yugoslavia, 1948–1990 (Pittsburgh, PA, 2006), str. 575 (dalje: Yugoslavia. From 'National
Communism' to National Collapse). Prim. Jordan Baev, "US Intelligence Community Estimates on
Yugoslavia (1948–1991)", National Security and the Future 1, št. 1 (2000), str. 102; Gale Stokes,
"American National Intelligence Estimates on Yugoslavia", v: 125 Years of Diplomatic Relations between the USA and Serbia, ur. Ljubinka Trgovčević (Belgrade, 2008), str. 181–182 (dalje: Stokes, "American
National Intelligence Estimates").
Prim. Carlos Gonzales Villa, "From 'Pessimism' to Geopolitical Instrumentalisation: Revisting the U.S.
Policy towards dying Yugoslavia", Annales, Series Historia et Sociologia 27, št. 4 (2017), str. 701 (dalje:
Gonzales Villa, "From 'Pessimism' to Geopolitical Instrumentalisation").
"SNIE 15-83, Yugoslavia: An Approaching Crisis?, 31 January 1983", v: Yugoslavia. From 'National
Communism' to National Collapse, str. 627–649.
Gonzales Villa, "From 'Pessimism' to Geopolitical Instrumentalisation", str. 704 in 707. O poročilu
CIE iz oktobra 1990 tudi npr. Jože Pirjevec, Jugoslavija 1918–1992. Nastanek, razvoj ter razpad
Karadjordjevićeve in Titove Jugoslavije (Koper, 1995), str. 424 (dalje: Pirjevec, Jugoslavija); Warren
Zimmermann, Izvor pogube: Jugoslavija in njeni uničevalci: zadnji ameriški veleposlanik pripoveduje,
kaj se je zgodilo in zakaj (Ljubljana, 1998), str. 92–93 (dalje: Zimmermann, Izvor pogube).
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obilici podatkov niso vedno pravilno ali zadostno interpretirale razmer. Tak je
bil primer vzhodnonemške službe državne varnosti (Staatssicherheitsdienst der
Deutsche Demokratischen Republik – STASI). Čeprav je prejemala tudi poročila
sorodnih služb sovjetskega bloka ter ji je uspelo tajno pridobiti gradiva v zunanjem ministrstvu Zvezne republike Nemčije in v njenih tajnih službah, pa tudi
v Washingtonu in NATU, so bile njene analize jugoslovanske krize od leta 1980
dalje ne ravno na nivoju.16
Zaskrbljenost, ki torej ni bila prisotna samo v zakulisjih zahodnih vlad ali
njihovih obveščevalnih služb, ampak se je odražala tudi v javnosti, katere glavni
motiv je bila (ne)perspektiva posttitovske prihodnosti samostojne Jugoslavije,
pomembne za ohranjanje ravnotežja in torej varnosti in miru v Evropi. S koncem hladne vojne se je njena "posebna geopolitična" vloga bistveno zmanjšala,
vzporedno pa se je med Slovenci vedno bolj oblikovala potreba po reformi sistema oziroma želja po svoji poti v prihodnost.
Mednarodni vidiki dediščine jugoslovanske "posebne geopolitične" vloge
in odzivi iz tujine glede slovenskih aspiracij ostajajo velik izziv za zgodovinopisje. Poleg nekaterih spominskih del17 imamo na razpolago nekaj zelo tehtnih študij o "slovenskem primeru". Dobrih deset let po osamosvojitvi Slovenije je najbolj kompletne objavil najboljši poznavalec tematike Božo Repe.18
Od desete obletnice dalje je izšlo tudi več monografskih številk znanstvenih
revij oziroma zbornikov in v nekaterih so obravnavane tudi "korenine" slovenske "pomladi", obenem dobimo v njih posamezne prispevke o mednarodnih
vidikih slovenskega osamosvajanja.19 V zadnjih letih je nato izšlo nekaj novih
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Jože Pirjevec, "Jugoslovanska kriza v arhivu STASI (1980–1989)", Acta Histriae 24, št. 3 (2016), str.
643–662.
Predvsem Dimitrij Rupel, Skrivnosti države. Spomini na domače in zunanje zadeve 1989–1992
(Ljubljana, 1992); isti, Srečanja in razhajanja. Optimistični zapiski o slovenskih zunanjih zadevah v
prvem desetletju (Ljubljana, 2001); Janez Drnovšek, Moja resnica (Ljubljana, 1996).
Božo Repe, Jutri je nov dan. Slovenci in razpad Jugoslavije (Ljubljana, 2002) (dalje: Repe, Jutri je nov
dan); isti, "Slovenska zunanja politika in mednarodni vidik slovenske osamosvojitve", v: Slovenci v
Evropi: o nekaterih vidikih slovenske povezanosti s sosedi in Evropo, ur. Peter Vodopivec (Ljubljana,
2002), str. 211–286 (dalje: Repe, "Slovenska zunanja politika"); isti, Viri o demokratizaciji in osamosvojitvi Slovenije (II. del: Slovenci in federacija), Viri 18 (Ljubljana, 2003) (dalje: Repe, Viri o demokratizaciji II.); isti, Viri o demokratizaciji in osamosvojitvi Slovenije (III. del: osamosvojitev in mednarodno
priznanje), Viri 19 (Ljubljana, 2004) (dalje: Repe, Viri o demokratizaciji III.).
Časopis za zgodovino in narodopisje 72=NV37, št. 3–4 (Demosov zbornik), ur. Darko Friš (2001);
Slovenska osamosvojitev 1991. Pričevanja in analize, ur. Jurij Perovšek, Barbara Šatej, Stane Granda,
Damijan Guštin in Tomaž Teropšič (Ljubljana, 2002); Acta Histriae 11, št. 1 (2003); Enotni v zmagi.
Osamosvojitev Slovenije, ur. Nataša Urbanc (Ljubljana, 2006); Studia Historica Slovenica 7, št. 1–2
(2007); Osamosvojitev 1991: država in demokracija na Slovenskem v zgodovinskih razsežnostih,
ur. Mitja Ferenc, Jurij Hadalin in Blaž Babič (Ljubljana, 2011); Studia Historica Slovenica 12, št. 2–3
(2012); Slovenska pot iz enopartijskega v demokratični sistem, ur. Aleš Gabrič (Ljubljana, 2012); Četrt
stoletja Republike Slovenije – izzivi, dileme, pričakovanja, ur. Jure Gašparič in Mojca Šorn (Ljubljana,
2016).
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prispevkov in omeniti velja tiste, ki so jih napisali Aleš Gabrič,20 Dimitrij Rupel,21
Carlos Gonzales Villa,22 Rok Zupančič,23 Boštjan Udovič,24 Kornelija Ajlec,25 pa
omenjeni Repe.26 Izmed številnih del o razpadu Jugoslavije ter vojn so najbolj
referenčna dela Jožeta Pirjevca27 in Sabrine P. Ramet;28 ažurirani pregled tovrstnih objav, ki so izšla v tujini do leta 2015, je objavila Catherine Baker, ki pa
– žal – ne upošteva del v "jugoslovanskih" jezikih, obenem vzame v poštev le
nekatere prevode v angleščino "jugoslovanskih" avtorjev.29 Zaradi nekoliko
večje časovne distance in vedno bolj dostopnih arhivov ter drugih virov želimo
v prihodnje posebej poglobiti kompleksna vprašanja novejše evropske oziroma svetovne in slovenske zgodovine.
V pričujoči razpravi smo se omejili na obravnavo slovenskih prizadevanj
po mednarodnem priznanju samostojnosti in na odzive tujih držav, zlasti kar se
tiče njihovega (ne)simpatiziranja s slovenskimi aspiracijami; pri tem smo posebej izpostavili ameriško politiko, in sicer držo uradnega Washingtona, kot tudi
poročanje enega izmed osrednjih ameriških dnevnikov, The New York Times, pa
tudi odnos s strani držav Evropske gospodarske skupnosti (EGS) do Slovenije.
Časovno smo razpravo zamejili med junijem 1991 in aprilom 1992.

20

21

22

23

24

25

26

27
28

29

Aleš Gabrič, "Osamosvajanje pred zaprtimi vrati svetovne diplomacij", v: Slovenska novejša zgodovina. Od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slovenije 1848–1992,
ur. Jasna Fischer et al. (Ljubljana, 2005), str. 1332–1338 (dalje: Gabrič, "Osamosvajanje"); isti, "V igro
vstopi mednarodna diplomacija", v: prav tam, str. 1344–1349; isti, "Mednarodno priznanje Slovenije",
v: prav tam, str. 1367–1381.
Dimitrij Rupel, "Managing Yugoslav Crises: Conference on Yugoslavia in the Hague (1991) and the
Challenges of Multilateral Diplomacy", Acta Histriae 21, št. 3 (2013), str. 329–360.
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(Ljubljana, 2017) (dalje: Gonzales Villa, Nova država za nov svetovni red); isti, "From 'Pessimism' to
Geopolitical Instrumentalisation".
Rok Zupančič, "Preprečevanje, prepričevanje, obžalovanje: ZDA, razpad SFRJ in diplomatsko (ne)
priznanje neodvisnosti in samostojnosti Republike Slovenije (1990–1992)", Teorija in praksa 53, št. 2
(2016), str. 312–344.
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Annales, Series Historia et Sociologia 27, št. 4 (2017), str. 713–730.
Kornelija Ajlec, "Slovenia and the UN in the Correspondence of the Secretary-General Javier Perez de
Cuellar, 1991–1992", Annales, Series Historia et Sociologia 27, št. 4 (2017), str. 755–768.
Božo Repe, "Vloga Milana Kučana v slovenski zunanji politiki", Annales, Series Historia et Sociologia 27,
št. 4 (2017), str. 743–754.
Jože Pirjevec, Jugoslovanske vojne 1991–2001 (Ljubljana, 2003) (dalje: Pirjevec, Jugoslovanske vojne).
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Iskanje mednarodne podpore pred in po razglasitvi slovenske
samostojnosti
Slovensko prizadevanje za mednarodno priznanje se ni začelo po dnevu razglasitve samostojnosti (25. junija 1991), ampak že (vsaj) leto poprej, zlasti
pa po uspešno izvedenem plebiscitu (23. decembra 1990). Akterji slovenske
politike so v tujini poizvedovali o stališčih vlad ter sorodnih strank in posebno
pozornost namenjali sosednjim državam, pa državam EGS, ZDA, Konferenci o
varnosti in sodelovanju v Evropi (KVSE) in Svetu Evrope.30
Sicer je že prej slovenskim politikom uspelo, predvsem od leta 1987, da so
nekateri pomembni svetovni časopisi s simpatijami pisali o Sloveniji (da predstavlja upanje glede prepotrebnih reform v skupni državi). V osemdesetih letih
so tudi doživeli nekaj pomembnih obiskov tujih državnikov na najvišji ravni
(zlasti marca 1988 predsednik Sovjetske zveze Mihail Gorbačov).31 Vse to pa ni
bilo dovolj v poskusih prepričevanja mednarodne skupnosti oziroma uradnih
politik glede bodočega priznanja slovenske emancipacije: v zvezi s tem so naleteli malodane na gluha ušesa. Razlogov za to je bilo seveda več. Sklepamo tudi,
da zaradi nepoznavanja razmer v posameznih republikah s strani tujih diplomatov in politikov. To je bilo na primer razvidno med pogovorom na začetku
decembra 1989 v Beogradu med predsednikom Predsedstva SR Slovenije Janezom Stanovnikom in ameriškim veleposlanikom v Jugoslaviji Warrenom Zimmermanom.32 Z zgrešeno predstavo o burnem dogajanju se je nato aprila 1990
"izkazala" ameriška revija Newsweek, ko ni razumela bistva Demosove zmage na
prvih večstrankarskih volitvah.33 Nič bolje ni bilo z obiskom predsednika slovenske skupščine Franceta Bučarja v ZDA. V okviru ameriškega Sveta za nacionalno varnost novembra 1990 so mu izrecno povedali, da se sicer Slovenija od
Jugoslavije lahko loči, "ampak varnega pristanka nam ne bodo zagotovili".34 Na
splošno so imeli v EGS, ZDA in drugih pomembnih državah negativen odnos
do plebiscita v Sloveniji decembra istega leta in se ga zato uradni predstavniki
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"Osamosvajanje Slovenije, gradivo izvršnega sveta in Skupščine Republike Slovenije april 1991", v:
Božo Repe, Viri o demokratizaciji in osamosvojitvi Slovenije (II. del: Slovenci in federacija), Viri 18
(Ljubljana, 2003), dok. 95, str. 339–340 (dalje: Repe, Viri o demokratizaciji II.). Glej tudi Dimitrij Rupel,
"Zunanjepolitični vidiki osamosvojitve Slovenije", Acta Histriae 11, št. 1 (2003), str. 121.
Božo Repe in Darja Kerec, Slovenija, moja dežela. Družbena revolucija v osemdesetih letih (Ljubljana,
2017), str. 206–214.
"Razgovor predsednika Predsedstva SR Slovenije Janeza Stanovnika z veleposlanikom ZDA v SFRJ
Warrenom Zimmermanom, 5. 12. 1989", v: Repe, Viri o demokratizaciji II., dok. 104, str. 368–377.
Jože Pirjevec, "Poročanje tujega tiska o Sloveniji leta 1990", Časopis za zgodovino in narodopisje
72=NV37, št. 3–4 (Demosov zbornik) ur. Darko Friš (2001), str. 691 (dalje: Pirjevec, "Poročanje tujega
tiska o Sloveniji").
Rosvita Pesek, Bučar (Celovec, 2016), str. 217–218 (dalje: Pesek, Bučar).
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mednarodnih institucij in posameznih držav niso udeležili.35 Na splošno je bilo
poročanje tujega tiska ob plebiscitu odklonilno do slovenskih prizadevanj in
podobno držo so tedaj ponavljali predstavniki administracije ZDA.36 Spomladi
1991 se je delegacija ameriških profesorjev in strokovnjakov za reševanje konfliktov nekaj tednov v Ljubljani pogovarjala z vodilnimi slovenskimi politiki
– po Pučnikovem pričevanju, naj bi to bili verjetno samo iz koalicije Demosa. Poskušala je prepričati tudi njega, naj se opusti idejo o samostojnosti in v
zameno sprejme finančno pomoč dveh milijard dolarjev – zaman.37 Marca je
ameriški predsednik George H. W. Bush izjavil, da ne bodo nagradili tistih, ki se
nameravajo enostransko ločiti.38
Po takih in drugih izkušnjah (kompletno sliko prizadevanj oziroma negativnih odzivov bomo prikazali ob kaki drugi priliki) so v okviru slovenskega
vodstva aprila 1991 ocenjevali, da bi v tujini bili pripravljeni priznati slovensko
osamosvojitev le pod določenimi pogoji, in sicer, če bi do razdružitve prišlo na
temelju dogovora v Jugoslaviji in če bi se skupni gospodarski trg obdržal ter
bi se preprečilo odpovedi že sklenjenih pogodb o skupnih vlaganjih. Izjemo
je za vodilne v Ljubljani predstavljala Avstrija, ki je do določene mere pokazala
naklonjenost slovenskim (in hrvaškim) tezam – vsaj tako so upali v Ljubljani,39
čeprav so se na Dunaju šele po agresiji Jugoslovanske ljudske armade (JLA)
začeli odkrito zavzemati za priznanje Slovenije in Hrvaške; obenem za avstrijske voditelje akt priznanja ne bi smel biti neko izolirano dejanje, ampak v okviru celotne rešitve jugoslovanske krize. Vsekakor je od konca junija dalje Avstrija
odigrala predvsem pomembno posredovalno vlogo.40
Za Slovence so se negativna sporočila iz tujine nadaljevala. Tako je 9. maja
ameriški State Department ugotavljal, da je jugoslovanska vojska faktor stabilnosti in miru v državi. Malo pred tem je EGS podprla politiko srbskega liderja Slobodana Miloševića.41 Dne 20. maja, se pravi nekaj tednov pred razglasitvijo samostojnosti, je slovensko politično vodstvo ponovno ocenilo stališča
posameznih držav, in to tudi iz gospodarskega vidika. Za Avstrijo, Madžarsko in
Nemčijo (vsaj kar se gospodarstva tiče) so ocenjevali, da so naklonjene Sloveni-
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Repe, Viri o demokratizaciji II., str. 226.
Pirjevec, "Poročanje tujega tiska o Sloveniji", str. 691–693.
Rosvita Pesek, Osamosvojitvena vlada. Kako so gradili državo (Celovec–Ljubljana–Dunaj, 2012), str.
516; ista, Pučnik (Celovec, 2013), str. 362–364.
Pirjevec, Jugoslavija, str. 425.
"Osamosvajanje Slovenije, gradivo izvršnega sveta in Skupščine Republike Slovenije april 1991", v:
Repe, Viri o demokratizaciji II., dok. 95, str. 341.
Mitja Ferenc in Božo Repe, "Jugoslavija/Slovenija in Avstrija med Vzhodom in Zahodom, 1955–
1991", v: Slovensko-avstrijski odnosi v 20. stoletju / Slowenisch-österreichische Beziehungen im 20.
Jahrhundert, ur. Dušan Nećak, Boris Jesih, Božo Repe, Ksenija Škrilec in Peter Vodopivec (Ljubljana,
2004), str. 485–488.
Pirjevec, Jugoslavija, str. 425.
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Ameriški veleposlanik
v Beogradu Warren
Z i m m e r m a n n
(Wikimedia Commons)

ji, pričakovali so razumevanje Švice, upali na pomoč držav Beneluksa, ob čemer
so imeli najmanj pozitivno mnenje o nizozemski drži, medtem ko so še menili,
da so Francija, Španija in Portugalska nenaklonjeni slovenskim zahtevam. Za
Veliko Britanijo so ocenili, da dogajanje precej natančno opazuje, kot ključni
državi na poti do priznanja pa so ocenjevali Italijo in ZDA.42
Italijanska politika oziroma njen vrh je bil, kot so na podlagi besed zunanjega ministra Dimitrija Rupla ugotavljali na seji vlade 13. junija 1991, razcepljen. Odločno je odcepitvi Slovenije nasprotoval zunanji minister Gianni De
Michelis, predsednik Francesco Cossiga pa ji je bil naklonjen in naj bi dejal,
da se ne sme žrtvovati Slovenije in Hrvaške na račun jugoslovanske enotnosti.
Premier Giulio Andreotti je zagovarjal enotno evropsko politiko, a ne za vsako
ceno. Mu je pa Rupel pripisal pomembno vlogo zlasti glede odnosa ZDA do
jugoslovanskega problema, saj naj bi ravno začel mehčati "ameriško trdno linijo glede nekaterih strateških evropskih vprašanj," posledično je pripisoval Italiji
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Repe, Viri o demokratizaciji III., str. 306; isti, Milan Kučan, prvi predsednik (Ljubljana, 2015), str. 362
(dalje: Repe, Milan Kučan).
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pomembno vlogo pri slovenskem mednarodnem priznanju v prihodnosti.43
Analize tedanje italijanske zunanje politike na podlagi primarnih virov (arhiv
Andreottija) le deloma potrjujejo omenjeno interpretacijo slovenske vlade, saj
poudarjajo, kako so v Rimu še zmerom upali v možnost neke mediacije med
sprtimi republikami ter da je Cossiga zagovarjal previdnost in slovenskemu
predsedniku Milanu Kučanu svetoval, da je najbolje pogajati se, kajti jugoslovanske krize ni mogoče rešiti z vojaško silo.44
Kakorkoli že, ZDA so vztrajale pri ohranitvi Jugoslavije (niso pa niti prizanašale z opozorili beograjskim oblastem). Bolj, kot se je bližal datum razglasitve slovenske samostojnosti (kot je bilo večkrat poudarjeno, šest mesecev po
plebiscitu), bolj se je ameriški pritisk večal. Tako je priznanju Slovenije odločno
nasprotoval ameriški ambasador v Jugoslaviji Warren Zimmermann,45 na kar
pa se večina Slovencev, sodeč po zapisu Celestine Bohlen, ki je poročala za The
New York Times, ni ozirala.46 Zimmermann je, kot piše v svoji knjigi spominov,
sredi junija 1991 slovenski vladi napovedal, da bo enostransko dejanje razglasitve samostojnosti imelo za posledico nasilje. Zato jo je prosil, naj ostane v Jugoslaviji, hkrati pa, naj v primeru odhoda iz Jugoslavije le-tega išče preko pogajanj
in sporazumov.47 Iz tega je moč sklepati, da je bil v komunikaciji do slovenskega političnega vodstva kljub osebni načelnosti nedosleden, saj je dopuščal dve
povsem različni možnosti.
Le nekaj dni pred razglasitvijo samostojnosti, 21. junija 1991, je državni
sekretar ZDA James Baker priletel v Beograd. Po številnih pogovorih je – tudi
v imenu KVSE ter po predhodnem posvetovanju z EGS – izrazil nasprotovanje
enostranskim dejanjem (se pravi osamosvojitvi Slovenije in Hrvaške);48 hkrati
pa, da bi morali v Jugoslaviji uvesti decentralizacijo oblasti in del le-te prenesti
na bolj suverene republike.49 Istega dne se je pogovarjal tudi s predsednikom
Milanom Kučanom. Iz zabeležke srečanja je Bakerjevo stališče zelo jasno:
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Glej Milan Predan, "'Namen dosežen.' Kučan in Rupel po vrnitvi iz Italije", Večer, 13. 6. 1991, str. 2.
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(Ljubljana, 2007), str. 285 (dalje: Pesek, Osamosvojitev Slovenije); ista, Bučar, str. 248.
Celestine Bohlen, "Slovenia is moving to Independence", The New York Times, 6. junij 1991, str. A14.
Zimmermann, Izvor pogube, str. 131.
Pirjevec, Jugoslavija, str. 426; isti, Jugoslovanske vojne, str. 44–45; Laura Silber in Allan Little, The Death
of Yugoslavia (London, 1996), str. 150–152; Cristopher Bennett, Yugoslavia's Bloody Collapse. Causes,
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Vaša namera o enostranski razglasitvi neodvisnosti bo pripeljala do prelivanja krvi
in nasilja v Jugoslaviji. Naše stališče, je nadaljeval Baker, je, da je potrebno ohraniti
enotnost Jugoslavije na novih osnovah in skozi dialog med centrom in deli oziroma republikami. Jugoslovani naj sicer sami odločijo o svoji bodoči ureditvi. Vendar svoj pogled oziroma zaskrbljenost utemeljujejo v Združenih državah Amerike
oziroma Evropi glede položaja in razvoja Jugoslavije na zgodovini tega območja.
Jugoslavija je sod smodnika, potrebna je samo ena iskra, da on eksplodira. /…/
Za nas je, je nadaljeval Baker, zelo težko, da najzahodnejši, najrazvitejši oziroma
najperspektivnejši del Jugoslavije želi oditi iz Jugoslavije. Odhod Slovenije iz Jugoslavije bi, je še posebej poudaril Baker, spremenil ravnotežje oziroma razmerje
sil v Jugoslaviji, in to v korist Miloševića. To bi bilo neodgovorno dejanje s strani
Slovenije. Ne bomo, je še posebej poudaril Baker, priznali samostojnosti Sloveniji,
brez ozira na veliko spoštovanje, ki ga gojimo do Slovenije oziroma slovenskega
naroda in demokratičnih prizadevanj. Ni nam poznano, je nadaljeval Baker, da bi
katerakoli druga država bila pripravljena priznati samostojnost Sloveniji.50

O njegovem obisku je The New York Times poročal, da je ponovil uradno
ameriško držo: zavzemal se je za ohranitev Jugoslavije, v kateri bi republike
dobile določeno stopnjo avtonomije. Ko je uvidel, da njegove ideje med voditelji republik niso naletele na odobravanje, je celo omenil možnost razpada
večnacionalne države na Balkanu.51 Sabrina P. Ramet je opozorila na posledice
besed, ki jih je izrekel Baker. Po njenem mnenju je s predlogom o večji decentralizaciji po eni strani nevede podprl slovenska in hrvaška takratna stališča glede
Jugoslavije, po drugi pa s tem, ko je zatrdil, da ZDA ne bodo priznale Slovenije
in Hrvaške, vzbudil spodbudo pri srbskemu predsedniku Miloševiću in JLA, da
je izvedla napad.52 Temu je težko pritrditi s popolno gotovostjo, saj je bil takratni cilj slovenske politike, kot bo tudi moč videti v nadaljevanju, prihodnost
izven Jugoslavije, Bakerjeve besede pa so jasno nakazovale le na spremembo
jugoslovanske ureditve.
Ravno zato je bil do ameriškega državnega sekretarja kritičen tudi predsednik slovenske skupščine France Bučar. Menil je, da se je na Zahodu pojavljal
strah, da bi reorganizacija Jugoslavije ogrozila mir v Evropi, ob tem pa zatrdil,
da so ti strahovi neupravičeni, je poročal novinar The New York Timesa Chuck
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"Zabeležka razgovora predsednika predsedstva Republike Slovenije Milana Kučana z Jamesom
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Ramet, The Three Yugoslavias, str. 392–393. Več avtorjev je pisalo glede različnih interpretacij
Bakerjevih besed, predvsem, ali je posredno prižgal zeleno luč srbskemu in vojaškemu vrhu, saj ni
zagrozil s protiukrepi v primeru uporabe sile. Strnjeno npr. v: Gabrič, "Osamosvajanje", str. 1338.
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Državni
sekretar
ZDA James Baker
(Wikimedia Commons)

Sudetic. Slednji je tudi menil, da bosta Slovenija in Hrvaška še leta po osamosvojitvi ohranila močne vezi z Jugoslavijo in njenim gospodarstvom. Poleg tega ni
verjel, da bosta Slovenija in Hrvaška v letu 1992 vpeljali novi valuti, temveč bo ta
ostala jugoslovanski dinar. Zapisal je še, da bo JLA ostala na tleh obeh republik
in da bosta tako slovenska kot hrvaška vlada predlagala njen umik v roku treh
do šestih let.53 Njegov skepticizem o dejanski samostojni poti Slovenije je bilo
moč opaziti tudi dan kasneje, ko je kljub navajanju besed predsednika Kučana
o slovenski samostojnosti zapisal, da so slovenski in hrvaški voditelji favorizirali
svoj obstanek v decentralizirani Jugoslaviji ("Even though the Slovene and Cro-
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atian leaders clearly prefer to remain in a decentralized Yugoslav federation.").54
Sklenimo lahko, da kljub njegovemu poznavanju razmer, saj je bil takrat eden
izmed glavnih poročevalcev za dnevnik iz New Yorka glede Jugoslavije, ni uvidel, da je državi grozil razpad in ne transformacija v konfederacijo.
Istega dne, 26. junija, po tem, ko je slovenska skupščina sprejela temeljne
osamosvojitvene akte, je Peter Millonig, zastopnik slovenske vlade v Washingtonu, pozval ZDA k podpori Sloveniji. Bil je tudi prepričan, da je politika predsednika Busha pomenila naklonjenost demokratičnim procesom na tleh Jugoslavije. Ob tem pa se je spraševal, kako bo demokracija na območju Jugoslavije
vpeljana, saj temu območju ni bila poznana oziroma niso imeli izkušenj z njo,55
kar ni povsem držalo, saj je v Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev večino časa
obstajalo strankarsko in parlamentarno življenje (le komunistom je bilo po celi
državi prepovedano nastopanje in 6. januarja 1929 je kralj Aleksander I. Karadžordžević uvedel t. i. šestojanuarsko diktaturo, ki je trajala do 3. septembra
1931, ko je izdal oktroirano ustavo).
Mednarodnega priznanja seveda ni bilo mogoče doseči brez predhodne
razglasitve samostojnosti. Že 26. junija 1991 je Slovenijo priznala Hrvaška (in
obratno), kar seveda ni spremenilo položaja na mednarodni diplomatski sceni.
Francoski zunanji minister Robert Dumas se je zavedal, da bi lahko bila posledica razglasitve samostojnosti izbruh vojaškega spopada na jugoslovanskih tleh.
Menil je še, da čeprav so se prebivalci obeh omenjenih republik na plebiscitu odločili za samostojno pot (s čimer je priznal načelo samoodločbe), je bila
naloga mednarodne skupnosti zagotavljanje miru.56 Na zagotavljanje le-tega se
je oprl tudi predstavnik Bele hiše za stike z javnostjo Marlin Fitzwater, ko je
predstavil ameriško držo do dogodkov v Jugoslaviji ter Litvi (kjer je na začetku
leta sovjetska vojska, da bi preprečila izvedbo osamosvojitvenih ukrepov, izvedla hud incident). Ob tem ga je eden izmed novinarjev opozoril na kontradiktorno politiko ZDA. Ta je po eni strani podpirala baltske republike na njihovi
poti k samostojnosti, po drugi pa zagovarjala enotnost Jugoslavije. Fitzwater
je odgovoril, da je potrebno gledati posebej na vsako izmed držav v vzhodni
in jugovzhodni Evropi ter njihovo težnjo po odcepitvi na podlagi specifičnih
okoliščin, v katerih se je znašla. Posledica enostranskih odcepitev je lahko tudi
izbruh vojaškega spopada zaradi česar bi bilo bolje, da bi jugoslovanski narodi
živeli v enotni državi. Izjavil je:
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Peter Millonig, "After 7 Centuries, Slovenia is Free", The New York Times, 26. 6. 1991, str. A23.
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No, o vsaki državi morate ponovno razmisliti glede na njene okoliščine. Če
upoštevamo procese, ki so določeni za mirno reševanje, namesto samovoljne
odcepitve, kar lahko povzroči uporabo sile, je naše preprosto prepričanje, da bi
jugoslovanski narodi najbolje preživeli v enotni državi.57

Evropska gospodarska skupnost prevzame iniciativo in odzivi
na vojno v Sloveniji
Zaradi napada JLA na Slovenijo po njeni razglasitvi samostojnosti se je EGS
odločila ukrepati v smeri zaustavitve nasilja. 28. junija so v Zagreb pripotovali zunanji ministri Luksemburga, Nizozemske in Italije (Jacques Poos, Hans
van den Broek in Gianni De Michelis), ki so predlagali trimesečno zamrznitev
izpolnjevanja Deklaracije o neodvisnosti Republike Slovenije. Poos, ki je ob tem
dejal, da gre pri reševanju jugoslovanske krize za uro Evrope, ne za uro Amerike, je na koncu pogovorov od Kučana dobil pritrdilen odgovor na vprašanje,
ali bo skupščini priporočil, naj sprejme predlog o zamrznitvi osamosvojitvenih
procesov.58
Zelo optimističen je bil po pogovorih slovenski zunanji minister Dimitrij
Rupel, ki je na izredni seji skupščine vseh zborov, ki je potekala v noči iz 29. na
30. junij, dejal, da se je Evropa bala širjenja nasilja, kar je po njegovem mnenju
izboljševalo status Slovenije. Mednarodno priznanje je bilo po njegovih besedah "na pomolu", sestanek v Zagrebu pa si je razlagal kot priznanje Slovenije v
smislu mednarodnega objekta.59 Manj optimističen je bil slovenski predsednik
Milan Kučan, ki je menil, da je bilo stališče EGS na pogovorih s trojico v znamenju odklanjanja izjav o neodvisnosti Slovenije in težnje k vnovični vzpostavitvi
Jugoslavije.60
30. junija so se pogovori z evropsko trojko nadaljevali, ko je ta zahtevala,
naj Slovenija deblokira vojašnice in dovoli, da se vojska vrne v vojašnice z orož-

57

58

59

60

"U.S. on Secession: Maybe", The New York Times, 28. 6. 1991, str. A8. V originalu: "Well, you have to
consider again every country in light of its own circumstances. Looking at the processes that are established for peaceful resolution as opposed to arbitrary secession and the use of force that can result in, it
is simply our belief that the Yugoslav people would be best served by a country that's unified."
Posamezni podatki v Repe, Jutri je nov dan, str. 343; Pesek, Osamosvojitev Slovenije, str. 519–521; Alan
Riding, "Conflict in Yugoslavia; Europeans send High-Level Team", The New York Times, 29. 6. 1991,
str. 5 (section 1).
"Zapisnik 22. izredne – skupne seje vseh zborov Skupščine Republike Slovenije, ki je bila 29. oziroma
30. 6. 1991 ob 22. uri v veliki dvorani skupščine", v: Repe, Viri o demokratizaciji III., dok. 22, str. 83
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jem. Nizozemski zunanji minister Van den Broek je zagrozil, da bo EGS posredovanje opustila, v kolikor Slovenija ne bo nameravala upoštevati dogovora.
Milejši je bil v svojih izjavah De Michelis. Poudarjal je, da gre le za tri mesece,
nato bo Slovenija samostojna. Kučan je izpostavil, da se Teritorialna obramba
(TO) nima kam vrniti, saj nima kasarn, zato so nujni zunanji neodvisni opazovalci. Slovenska stran je vztrajala pri doseženem, ne bo pa nadaljevala z uresničevanjem samostojnosti do izteka moratorija.61
Kot je pravilno izpostavil Božo Repe, se je porajalo vprašanje interpretacije
o zamrznitvi osamosvojitvenih procesov. Tako so nekateri mediji dogovor med
Slovenijo in EGS sprva razumeli kot prenehanje osamosvajanja, ne pa le začasne
zaustavitve.62 Eden izmed njih je bil tudi The New York Times. Njegov dopisnik
iz tujine Alan Riding je sestanek v Zagrebu interpretiral tako, da bi Jugoslavija
ostala enotna, Slovenija in Hrvaška pa bi ob tem dobili veliko mero avtonomije
(to bi določala spremenjena ustava). Ob tem je Riding opozoril tudi na različen
pogled vodilnih Francije in Nemčije na reševanje jugoslovanske krize: nemški
kancler Helmut Kohl se je zavzemal za prekinitev pomoči Beogradu, medtem
ko je bil francoski predsednik François Mitterand bolj za njeno začasno prekinitev in je ob podpori Velike Britanije, Španije in Italije kot prioritetno nalogo
označil ohranitev enotne Jugoslavije.63 V omenjenem časniku 30. junija v rubriki Citat dneva pa so se znašle Ruplove besede: "Za Slovenijo ni druge poti kot
njena osamosvojitev." ("For Slovenia there is no return from independence.").64
Izbruhu vojne v Sloveniji je ameriški tisk posvetil kar nekaj pozornosti.
Poleg poročanja o bojih so nekateri novinarji poskušali poglobljeno analizirati
politično stanje po državi. Novinar David Binder je krivce za krizo v Jugoslaviji
iskal v najpomembnejših politikih. Na tem mestu jih je razdelil med tiste, ki so
se obnašali dobro, in tiste, ki so se obnašali slabo. Med "dobre" je uvrstil Anteja
Markovića, Vasila Tuporkovskega, Kira Gligorova in Alijo Izetbegovića, medtem
ko so bili "slabi" Slobodan Milošević, Franjo Tuđman in Milan Kučan. Ti so imeli
po njegovem mnenju marsikaj skupnega: vsi so bili bivši člani Komunistične
partije Jugoslavije (oziroma Zveze komunistov Jugoslavije), vsi so se zavihteli
na položaj predsednika republike na volitvah leta 1990, vsi trije so se nagibali
tudi k avtoritarnosti (nadzor nad poročanjem tiska in televizije). Čeprav so bili
izvoljeni na volitvah, ni nobenega izmed njih označili kot demokrata.65 Njego-
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va delitev je sovpadala s percepcijo ameriške uradne politike do Jugoslavije. Za
"dobre" je označil tiste, ki so si prizadevali ohraniti skupno državo, medtem ko
so bili "slabi" tisti, ki so šibili več kot štiridesetleten uveljavljeni red na tem delu
Balkanskega polotoka.
Drugi ameriški novinar, Thomas L. Friedman, je poskušal primerjati ameriško državno ureditev s potencialno ureditvijo Jugoslavije in ob tem ugotovil, da
bo za slednjo potrebno iznajti nek nov model federalizma, da bo država lahko
ostala enotna ("/…/ it will require a kind of federalism not yet invented."). Prav
tako je zapisal, da ima ameriška zunanja politika problem, ker se mora soočati
s pravico do uveljavitve samoodločbe manjših narodov, kar po navadi ogrozi
utečen red na mednarodni politični sceni. Tako se je vprašal, zakaj ZDA podpirajo težnje baltskih držav po samostojnosti, po drugi strani pa slovenskih ne.66
Na vprašanje sam ni podal odgovora. Ameriška drža glede Jugoslavije je ostajala
trdna in njen cilj je bil preprečitev širjenja državljanske vojne na večini njenega ozemlja. Ob tem je pomočnik ameriškega državnega sekretariata Lawrence Eagleburger dejal, da se ZDA zavzemajo za širitev demokracije brez nasilja.
Izbruh slednjega se mu je zdel povsem realen. Temu bi se po njegovem mnenju
izognili z nastankom neke nove jugoslovanske konfederacije.67
Vedno večji pomen pri reševanju slovenske problematike osamosvajanja
je medtem prevzemala Nemčija.68 Z zunanjim ministrom Hansom Dietrichom
Genscherjem se je del slovenskega političnega vrha srečal 2. julija v Beljaku.
Zaključili so skladno s stališčem zveznega kanclerja Helmuta Kohla, ki je menil,
da je ohranjanje skupne države s pomočjo vojaške sile nedopustno. Natanko
tako stališče je nemški zunanji minister pozneje (5. julija 1991) javno izrazil
pred ministri evropskih držav v Haagu.69 Poslanec nemškega parlamenta iz vrst
Krščansko-demokratične zveze (Christlich Demokratische Union Deutschlands
– CDU) Volker Ruhe pa je menil, da Nemci nimajo niti moralne niti politične
kredibilnosti, če ne priznajo Sloveniji in Hrvaški njune pravice do samoodločbe.70
Nemškemu pogledu na prihodnost Slovenije se je približevala tudi Avstrija,
pri tem pa so se podporniki slovenske osamosvojitve sklicevali na helsinško
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deklaracijo iz leta 1975, kjer je bila opredeljena pravica do samoodločbe. Tako
je uslužbenec avstrijskega zunanjega ministrstva Thomas Klestil dejal, da so cilji
zahodne politike do Jugoslavije enaki, le poti do njih se razlikujejo. Pričakoval
je, da bodo tudi preostale štiri republike razglasile samostojnost, nato pa bi se
med vsemi šestimi začela pogajanja o možnem sobivanju v neki novi jugoslovanski državni enoti. Ob tem je poudaril (kar smo že omenili), da Avstrija ne
bo podprla samostojne Slovenije, ne da bi to storila katera od drugih zahodnih
držav.71
Na splošno večina držav zahodne in rednje Evrope ni simpatizirala s slovensko samostojnostjo. Že omenjeni Alan Riding je izpostavil, da sta EGS pri
posredovanju glede jugoslovanske krize motivirala dva dejavnika: preprečitev
državljanske vojne in samodokazovanje v smislu, da gre za politično silo, na
katero je potrebno računati. Ob tem je poudaril, da voditelji držav EGS niso
skrivali prepričanja, da bi uspešno reševanje jugoslovanske krize dvignilo njihov ugled v ZDA. Velika Britanija, Francija, Italija in Španija so se tudi bale, da bi
v nekaterih drugih delih Evrope lahko prišlo do avtonomističnih teženj, in sicer
na Škotskem, v Walesu, Severni Irski, Korziki, Kataloniji, Baskiji bi lahko prišlo
do povečanja sporov med Flamci in Valonci pa tudi v delih Italije, kjer je bila
regionalna pripadnost močno prisotna med ljudmi.72
V začetku julija je za nekoliko drugačne tone glede usode Jugoslavije
poskrbel Baker. Izjavil je namreč, da so ZDA še vedno najbolj naklonjene njeni
ohranitvi, vendar pa so pripravljene sprejeti kakršnokoli politično tvorbo na
jugoslovanskih tleh, če bi do nje prišlo bo mirni poti in z dialogom med sprtimi
stranmi. Baker je tudi pozval države ES, naj ne prodajajo orožja Jugoslaviji in
obenem izrazil zaskrbljenost, če bi zaradi pomanjkanja nadzora zveznih aparatov nad JLA, prišlo do državljanske vojne v celotni Jugoslaviji.73 V Bakerjevi
izjavi se odraža tedanja pasivna vloga ZDA pri reševanju jugoslovanske krize,
saj kljub pozivom k dialogom same niso nameravale tu igrati vloge posrednika.
Se je pa nekaj dni za tem uresničil eden izmed Bakerjevih predlogov: države
EGS so se namreč dogovorile, da Jugoslaviji ne bodo začasno prodajale orožja
in poleg tega so odložile finančno pomoč v višini milijarde ameriških dolarjev.74
Dne 5. julija 1991, ko je potekalo srečanje zunanjih ministrov evropske dva71
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Ameriški predsednik George H. W. Bush in nemški zunanji minister Hans-Dietrich Genscher (Wikimedia
Commons)

najsterice v Haagu, so v Sloveniji zopet izbruhnili spopadi. Tedaj je bila zunanja
politika EGS v Nemčiji deležna hudih kritik. Na srečanju so kljub temu sprejeli Deklaracijo o Jugoslaviji in sklenili ponovno poslati "ministrsko trojko". V
Deklaraciji so zahtevali zamrznitev vseh odločitev o samostojnosti od 25. junija
1991 dalje in takojšnji začetek pogajanj brez predpogojev; podprli so tudi pravico do samoodločbe z upoštevanjem ozemeljske celovitosti držav. Nemčija je
zahtevala vnos formulacije, da bo EGS ob morebitni kršitvi premirja ponovno
pretehtala stališče do neodvisnosti Slovenije in Hrvaške,75 s čimer je minister
Genscher na svetu ministrov EGS prvič nakazal možnost mednarodnega priznanja Slovenije in Hrvaške.76
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Odzivi na sprejem Brionske deklaracije in pot k slovenski
samostojnosti
7. in 8. julija so se na Brionih slovenska, hrvaška in zvezna delegacija sestale z
delegacijo evropske dvanajsterice – njena stališča so zastopali Nizozemec Hans
van den Broek, Luksemburžan Jacques Poos in Portugalec Joao de Deus Pinheiro. Delegacija evropske dvanajsterice je na podlagi deklaracije, sprejete 5.
julija v Haagu, pripravila osnutek sporazuma med sprtimi stranmi na Balkanu.
Skupna deklaracija, ki so jo po mestu sestanka poimenovali Brionska deklaracija, se je držala načela, da so le jugoslovanski narodi lahko odločali o svoji
prihodnosti. V deklaraciji je bilo opredeljeno, da se pogajanja morajo začeti
najpozneje 1. avgusta 1991. Pogajali naj bi se o vseh vidikih prihodnosti Jugoslavije brez kakršnih koli pogojev in na podlagi načel sklepnega dokumenta
iz Helsinkov in Pariške listine o novi Evropi. Temeljni je bil sklep, da je morala
Slovenija za tri mesece zamrzniti osamosvojitvene procese.77 S tem je po mnenju Sabrine P. Ramet EGS ustvarila oziroma ohranila iluzijo, da je Jugoslavija še
vedno obstajala.78
Novinar Chuck Sudetic je tedaj menil, da bo v času moratorija prišlo do
preureditve jugoslovanske federacije ("the crumbling Yugoslav federation is
to be reconstituted"), pomoč pri tem pa bo nudila EGS.79 Tudi njegov kolega
Stephen Engelberg, ki je sicer označil Brionsko deklaracijo kot evropski uspeh
pri reševanju krize v Sloveniji, je napačno nadaljeval, da sta Slovenija in Hrvaška želeli obstati v preurejeni konfederativni Jugoslaviji.80 Drugače je razmišljal
njun novinarski kolega William Safire, ki ni verjel v nadaljnji obstoj Jugoslavije.
Zapisal je, da bo razpadla bodisi na miren bodisi na krvav način in tudi zunanje
grožnje je ne morejo ohraniti. Ob tem je pozval ZDA, naj se postavijo na stran
pravice do samoodločbe narodov.81
Glede ameriške politike se je precej razpisal dopisnik The New York Timesa,
Leslie H. Gelb. Razpravljal je o dveh možnostih ameriške politike glede Jugoslavije, in sicer o podpori pravici do samoodločbe ter o ohranitvi "starega" reda.
Opozoril je, da ima samoodločba tudi negativne plati, in sicer težak nacionalizem, medtem ko ohranitev statusa quo omogoča možnost mirnih sprememb.
Po njegovem mnenju demokratična odločitev Slovenije in Hrvaške za samo-
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stojno pot še ne predstavljata prave garancije glede demokratične prihodnosti
obeh dežel (opozoril je na hrvaške ustaše, za slovenske voditelje pa ni mogel
podati ocene, saj je zapisal, da so: "largely unknowm quantities"). Opozoril je še
na gospodarske posledice in ob tem menil, da bodo nove države morale kmalu
prositi za mednarodno pomoč, ter na verjetne kršitve pravic narodnostnih
manjšin. Svoj prispevek je Gelb sklenil z izrazom podpore ameriški politiki do
Jugoslavije.82 Na to se je tri tedne zatem odzval profesor na univerzi v Massachusettsu Karl W. Ryavec, ki je JLA označil za agresorje s ciljem vzpostaviti vojaško
diktaturo na območju Jugoslavije. Slovenijo je označil za precej demokratično
in progresivno deželo, v kateri ni bilo nacionalizma, kot ga je predstavil Gelb.83
Tako kot je upala in si prizadevala politika Busheve administracije, takega
ali pa vsaj podobnega mnenja je bila večina novinarjev in poročevalcev enega
osrednjih ameriških časnikov, The New York Timesa. Še vedno so upali na preureditev Jugoslavije v konfederacijo, prav tako niso pozivali k večjemu vmešavanju ZDA v krizo, ampak so bili očitno zadovoljni, da se je z njo spoprijela ES.
Kmalu po sprejemu Brionske deklaracije pa je eden izmed najbolje obveščenih novinarjev dnevnika iz New Yorka o dogajanju v Jugoslaviji Chuck Sudetic nekoliko obupal nad obstojem Jugoslavije. Zanj je bila odločitev zveznega
predsedstva, da se JLA umakne iz najsevernejše republike razpadajoče države,
znak, da so zvezni politiki obupali nad ohranitvijo Slovenije znotraj jugoslovanske države.84

Slovenska prizadevanja po mednarodnem priznanju in odzivi
v tujini
Slovenski politični vrh se je usmeril v prepričevanje držav, naj po koncu moratorija, določenega v Brionski deklaraciji, priznajo Slovenijo kot suvereno državo.85 Le dva dni po njenem dogovoru se je sovjetski predsednik Gorbačov zavzel
za ohranitev Jugoslavije, skupaj s španskim premierjem Felipejem Gonzalezom
pa sta se strinjala, da reševanje problemov ne sme potekati s silo.86 To je 14. julija
ponovil tudi francoski predsednik Mitterrand. Na slovenskem zunanjem ministrstvu so ocenili, da bi do 24. julija 1991 "ob primernem času morda Slovenijo
priznale" Avstrija, Češkoslovaška socialistična federativna republika, Bolgarija,
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Madžarska, Poljska in Avstrija. Nekatere države, npr. Italija, Nemčija in ZDA pa
bi to storile ob morebitnem napadu JLA, pri čemer so na ministrstvu ocenjevali,
da je ob tem šlo bolj za opozorilne besede jugoslovanski vojski kot pa za opredelitev za priznanje Slovenije. Za stališče ZDA so sicer še zapisali, da bi priznali
Slovenijo v primeru mirne razdružitve.87
Zunanje ministrstvo je tudi menilo, da bi si morala Slovenija v prvi fazi prizadevati doseči priznanje "kredibilnega subjekta," morala pa bi tudi "sistematično promovirati avtonomno politično identiteto," pri čemer bi morali izpostaviti njeno različnost s Hrvaško. V tem času bi bilo nujno doseči tudi dogovor
o razdružitvi z Jugoslavijo, kar bi privedlo v drugi fazi do mednarodnega priznanja Slovenije. Pri tem so glede na prioriteto razdeli države v štiri skupine:
v prvo, kateri bi usmerili največ pozornosti v diplomatskih akcijah, so uvrstili
sosednje države in druge dele Jugoslavije, Nemčijo, ZDA, države evropske trojke, stalne članice Varnostnega sveta OZN in ostale članice EGS. Teh prioritetnih
skupin pa se ne bi nujno strogo držali; v primeru, da bi bila katera izmed držav
v nižjih kategorijah pripravljena kmalu priznati Slovenijo, bi svojo diplomatsko
dejavnost temu prilagodili. Ministrstvu pa se je zdelo potrebno tudi čimprejšnje
odprtje diplomatskih predstavništev v Bruslju, New Yorku, Dunaju, Washingtonu, Nemčiji, Italiji in Pragi, ter čim večja stopnja komunikacije z diplomatskim
zborom v New Yorku in Ženevi, kjer bi prav tako odprli predstavništvo, kot tudi
v samem Beogradu.88
Da se je odnos ZDA do Slovenije spremenil za slednjo v nekoliko pozitivno
smer, je dokazoval tudi julijski obisk zunanjega ministra Rupla v Washingtonu.
Pripravili so ga na podlagi neposrednih stikov ameriške ambasade in slovenskega zunanjega ministra, torej brez posredovanja jugoslovanske ambasade v
ameriški prestolnici. Na omenjenem obisku se je vodja slovenske diplomacije pogovarjal z Lawrenceom Eagleburgerjem in dobil občutek, da ZDA prepuščajo reševanje jugoslovanskega vprašanja EGS, čeprav je ameriški sogovornik
to sicer zanikal.89 Ivo Vajgl, tiskovni predstavnik slovenskega zunanjega ministrstva v ZDA, pa je v začetku avgusta na podlagi govora ameriškega predsednika Georgea H. W. Busha v Ukrajini, kjer naj bi poudaril pravico narodov
do samoodločbe, ocenjeval, da bo Slovenija lahko tako nadaljevala z mirnim
procesom razdruževanja.90 A Vajglova ocena govora ni bila najboljša. Čeprav je
Bush napovedal ameriško podporo tistim republikam Sovjetske zveze kot tudi
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"centru," ki se bodo zavzemali za demokracijo in liberalno gospodarstvo91, pa
je (kot je na primer pravilno opozorila Sabrina P. Ramet), naglasil tudi, da ZDA
ne bodo podpirale tistih, ki bodo pod izgovorom iskanja samostojnosti svojih
republik uveljavljali "despotsko" oblast v njih.92 Te besede bi bilo moč implicirati tudi tako, da se nanašajo na Jugoslavijo.
Ameriški predsednik se je v začetku septembra 1991 povrnil k vprašanju
priznanja Slovenije in Hrvaške. Dejal je, da še ni primeren čas za to,93 s čimer pa
je nakazal, da ZDA očitno ne bodo v nedogled vztrajale pri ohranitvi jugoslovanske enotnosti.
Dne 7. avgusta 1991 so se sestali zunanji ministri EGS, kjer so govorili o
reševanju jugoslovanske krize. Čeprav je nemški zunanji minister Genscher
pred začetkom sestanka tudi omenil možnost priznanja Slovenije in Hrvaške
s strani evropske dvanajsterice94, se to ni zgodilo. Sprejeli so le deklaracijo, v
kateri so obsodili nasilno dogajanje v Jugoslaviji in od sprtih strani v njej zahtevali pogajanja, ki bi na miren način rešila krizo, komisijo EGS v Jugoslaviji pa
so pooblastili, naj pripravi možne gospodarske in finančne ukrepe zoper tiste,
ki kršijo mirno stanje.95 Nad nepriznanjem Slovenije s strani EGS se je minister
Rupel razgovoril, sodeč po pisanju časnika Večer, v dunajskem listu AZ. Po njegovem mnenju je bila Slovenija de facto že priznana s tem, ko so se z evropskimi
državami pogovarjali samostojno, in sicer bodisi o političnih kot o gospodarskih vprašanjih.96
Istega dne, kot je potekal sestanek zunanjih ministrov evropske dvanajsterice, je ločeno od tega nemški kancler Helmut Kohl zagrozil Srbiji z gospodarskimi sankcijami in priznanjem Slovenije in Hrvaške v primeru, če bi nadaljevala z nasiljem. Vendar je eden izmed nemških vladnih uslužbencev dejal, da do
izteka trimesečnega moratorija v državah EGS ne bodo razmišljali o formalnem
priznanju Slovenije in Hrvaške. Ob tem je opozoril na njuno majhnost in slabo
gospodarstvo, kot tudi o možnosti separatizma v določenih predelih zahodne
Evrope.97
Avgusta so evropski zunanji ministri razpravljali o več možnostih, kako
bi reševali jugoslovansko krizo, in sicer z opazovanjem na terenu, oboroženo
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intervencijo (čemur večina držav ni bila naklonjena), sankcijami zoper Srbijo,
priznanjem Slovenije in Hrvaške ter pozivanju k pomoči OZN in Evropskega
varnostnega sveta. Dne 8. avgusta je Francija predlagala volitve po celotni Jugoslaviji, ki bi jih nadzirali mednarodni opazovalci. Kot je pravilno ocenila Celestine Bohlen pa to ne bi rešilo krize, ampak bi zgolj odražalo obstoječe razmere,
se pravi, nekatere republike niso več videle svoje prihodnosti v skupni državi.98
14. avgusta je slovensko zunanje ministrstvo predstavilo načrt o prihodnji
ureditvi Jugoslavije, ki ga je poslalo zunanjim ministrom držav EGS in KVSE.
Po tem načrtu bi bila Slovenijo z Jugoslavijo povezana le na simbolni ravni,
kot Jugoslovanska konferenca o varnosti in sodelovanju, večji del Jugoslavije
pa bi bil organiziran kot federacija, ki bi se ji verjetno priključili tudi Hrvaška
in Makedonija.99 Načrt je Rupel osebno predstavil De Michelisu, temu pa naj
bi se zdel zanimiv in vreden pozornosti.100 Konec avgusta je slovenski zunanji
minister ocenjeval, da so bile Slovenijo pripravljene priznati Avstrija, Bolgarija,
Danska, Norveška, Argentina, Avstralija, Nemčija in Italija. Ta zasuk v mednarodni diplomaciji naj bi se zgodil zaradi neuspelega puča v Sovjetski zvezi.101 Zlasti
Avstrija se je takrat močno zavzemala za priznanje Slovenije in Hrvaške in je pri
tem iskala druge države, ki bi bile pripravljene storiti ta korak. Ob tem še ni bilo
moč računati na Madžarsko, in sicer zaradi njene številčne narodne manjšine v
Vojvodini.102
Konec avgusta je nemški zunanji minister Genscher opozoril jugoslovansko vlado in njenega ambasadorja v Nemčiji o možnosti priznanja Slovenije in
Hrvaške v primeru, če se nasilje na Hrvaškem ne konča. Dodal je, da bo Nemčija to predlagala državam EGS.103 Znova je na tako možnost ponovil v začetku septembra (sicer je omenil le Hrvaško, a je možno sklepati, da je mislil tudi
na Slovenijo), ko je prišlo do kršenja premirja na Hrvaškem. Znova je napovedal možnost ostrejših gospodarskih sankcij za Srbijo v primeru nadaljevanje
bojev.104
Zanimivo oceno o jugoslovanski krizi je sredi avgusta podal že nekajkrat
omenjeni Chuck Sudetic. Voditelje Slovenije, Hrvaške in Srbije je pospremil z
besedami, da so videli sami sebi kot tiste, ki vodijo zgodovinsko misijo, po kate-
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ri bi njihova republika prišla do samostojnosti ("/…/ the leaders of Serbia, Croatia and Slovenia, the country's most powerful republics, have for at least a year
seen themselves as having historic missions to free themselves from the others.").
Ob tem je zapisal, da so slovenski voditelji bolj gledali na posledice dejanj na
ekonomskem področju kot njihovi hrvaški in srbski kolegi.105
Dne 7. septembra 1991 se je v Haagu začela konferenca o Jugoslaviji pod
vodstvom britanskega politika lorda Petra Carringtona. Kot je zapisal Božo
Repe, je konferenca temeljila na treh načelih, in sicer "nobene enostranske
spremembe meja, še najmanj s silo, zaščita pravic vseh v Jugoslaviji in popolno
upoštevanje vseh legitimnih interesov in teženj."106 Po mnenju Hansa van den
Broeka je konferenca predstavljala edino možnost za zagotovitev miru v Jugoslaviji, česar se – vedno po njegovem mnenju – verjetno niso zavedali vsi udeleženci konference. Po drugi strani se je tudi zavedal, da bo zlasti med Hrvaško
in Srbijo težko doseči sporazum. Nekoliko bolj optimističen je bil predsednik
konference lord Carrington. Zaradi jasnih razlik med sprtimi stranmi je poudaril, da bo prvotna naloga konference najti tista področja, okoli katerih imajo
skupne poglede.107
Cilj Slovenije na konferenci je bil po besedah Dimitrija Rupla obraniti pridobitve svoje samostojnosti in njenih osamosvojitvenih aktov ter predstavitev
svojih interesov. Po njegovem mnenju Slovenija ni bila glavna tema konference, temveč sta to bili Srbija in Hrvaška, ki sta bili tedaj sredi vojaških spopadov.
Ocenil je še, da bo konferenca v večji meri predstavljala mediacijo med sprtimi
stranmi, ne bo pa aktivno posegala v dogodke.108 Potrebno je še poudariti, da
na omenjeni konferenci ni sodelovala ZDA, s čimer je po mnenju predsednika slovenske vlade Lojzeta Peterleta prepustila odločanje o usodi Jugoslavije
evropskim državam.109
Haaška konferenca do konca septembra ni sprejela pomembnejših odločitev pri reševanju jugoslovanske krize, se je pa takrat bližal konec trimesečnega moratorija, določenega v Brionski deklaraciji. Kot je zapisal Božo Repe, si je
zlasti Nizozemska prizadevala za podaljšanje moratorija, medtem ko je dal lord
Carrhington Ruplu vedeti, da bo eden od rezultatov konference mednarodno
priznanje Slovenije, ki naj bi na njej ostala do zaprtja.110 Vlada in predsedstvo v
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Ljubljani sta 30. septembra odločila, da bo Slovenija na konferenci ostala, a bo
od 8. oktobra dalje nastopala kot samostojna država. Slovenija je tudi zavrnila
možnost podaljšanja opazovalne misije EGS, ki ji je mandat potekel 13. oktobra.111 Kot je dejal minister Rupel, je bila haaška konferenca "pogoj in hkrati
ovira" za mednarodno priznanje Slovenije.112
V vmesnem času je Sloveniji v svojih prizadevanjih po samostojnosti začela vsaj malo naklonjenosti izkazovati tudi Francija. Sredi septembra je francoski predsednik Mitterand pričakoval, da bosta Slovenija in tudi Hrvaška kmalu
izpeljala potrebne osamosvojitvene procese, a ob tem še ni govoril o njunem
mednarodnem priznanju.113 Nekoliko kasneje naj bi Mitterand še bolj verjel v
slovensko samostojnost. Tako naj bi Kučanu dejal sledeče: "Če želite biti samostojni, potem bodite." Slovenski predsednik se je ob tem vsekakor zavedal, da
bo Slovenija lahko mednarodno priznana le ob priznanju vseh držav EGS.114
Medtem ko se je EGS soočala z reševanjem jugoslovanske krize, pa je tudi
sama doživljala pomembno prelomnico v svojem delovanju, saj je nameravala svoje članice v januarju 1992 še tesneje povezati (na obzorju je bilo zelo
pomembno srečanje v Maastrichtu). Ravno zaradi tega se je dopisnik The New
York Timesa John Tagliabue spraševal, do kolikšne mere lahko interesi najmočnejših zahodnih držav na Vzhodu Evrope ogrozijo pogajanja o prihodnosti
EGS. Ob tem je francoski predsednik Mitterand opozoril nemškega kanclerja
Kohla, da ni bil pravi trenutek za razmišljanje o obnovi imperijev. Tagliabue je
bil kritičen tudi do delovanja EGS, saj njena pogajanja med Srbi in Hrvati niso
prinesla dolgotrajnejšega miru. Evropska dvanajsterica je bila pod stalnim pritiskom glede neizbežnosti vključitve ZDA v kakršnekoli sporazume glede zagotavljanja varnosti (se pravi miru) in jugoslovanska kriza je to obelodanila. Tagliabue je še kritiziral grožnje EGS z gospodarskimi sankcijami Jugoslaviji. Po njegovem mnenju bi morale biti namenjene točno določeni strani oziroma republiki bodisi Srbom bodisi Hrvatom. Ne nazadnje je menil, da bi morala evropska
dvanajsterica poslati v Jugoslavijo vojaške enote, ki bi zagotavljale mir.115
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Od konca moratorija do priznanja Slovenije s strani Evropske
gospodarske skupnosti
Dne 18. oktobra je potekala debata o Carringtonovem predlogu, ki je v svoji
prvi točki nakazoval tudi na možnost, da bi bile lahko jugoslovanske republike mednarodno priznane. Hkrati je bilo to za Slovenijo sporno, saj se je nakazovala možnost formiranja carinske unije jugoslovanskega območja. Največ,
na kar bi slovenska stran pristala, bi bila ideja o prosti trgovinski coni.116 Po
nekaj popravkih, čeprav ne bistvenih, prvotnega osnutka, je imela Srbija do 5.
novembra čas plan sprejeti, saj ga je kot edina izmed republik zavračala (Slovenija ga je v osnovi podpirala, a ob tem ni smela biti ogrožena njena odločitev za samostojnost). Srbija je načrt zavrnila, EGS pa je za vse nekooperativne
jugoslovanske republike uvedla gospodarske sankcije. Ta ukrep je prizadel tudi
Slovenijo, čeprav je Peterle 9. novembra dejal drugače, zaradi česar o možnih
posledicah sankcij niso govorili na seji gospodarskih ministrov.117 Slovenija si je
sicer prizadevala, da bi se konferenca nadaljevala, tam pa bi med tremi vprašanji, ki jih je predsednik Kučan izpostavil v pismu Carringtonu, obravnavali tudi
"postopek za mednarodno priznanje v okviru obstoječih meja tistih republik,
ki si to želijo."118
Očitno je bilo, da prizadevanja EGS niso prinesla hitrih rezultatov, zato so
se pojavili vnovični pozivi k večji vpletenosti ZDA v reševanje jugoslovanske
krize. Eden teh je prišel s strani madžarskega premierja Josefa Antalla, ki je na
svojem obisku pri predsedniku Bushu le-tega pozval, naj zlasti NATO in ZDA
zaščitita demokratične spremembe v Vzhodni Evropi. Že v začetku oktobra je
dejal, da je nesposobnost zagotoviti mir v Jugoslaviji s strani zahodnih držav
slabo znamenje za morebitne krize, ki se bodo v bližnji prihodnosti še pojavile. Tudi zaradi tega je pozval Busha, naj se ZDA bolj aktivno vključijo v reševanje jugoslovanske krize.119 K večji vlogi ZDA je pozval tudi princ Aleksander
Karađorđević. Menil je, da bosta šli Slovenija in Hrvaška po samostojni poti,
medtem ko bi lahko Srbija in Črna gora tvorili skupno državno enoto, verjetno
tudi s preostalimi republikami. Omenil je tudi, da bi morali ZDA in EGS premisliti možnost, da bi se kriza rešila z ustanovitvijo ustavne monarhije, a ni točno
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opredelil obseg te morebitne tvorbe.120
Ameriški novinar in Pulitzerjev nagrajenec Anthony Lewis je razloge za
relativno nenaklonjenost priznanja Slovenije in Hrvaške s strani Zahoda iskal v
dejstvu, da so Jugoslavijo občudovali zaradi njenega preloma s Sovjetsko zvezo
leta 1948. Sicer bi po njegovem mnenju moral biti Zahod naklonjen nastanku
novih demokratičnih držav. Za jugoslovansko krizo je najbolj krivil Slobodana
Miloševića in njegovo hrepenenje po moči. Ob tem je zapisal, da Jugoslavija ne
obstaja več in navedel besede češkega predsednika Václava Havla ob njegovem
obisku v Washingtonu, da so problemi v Jugoslaviji globlji kot se jih je zavedala
mednarodna diplomacija.121
Po neuspešnih pogajanjih na haaški konferenci je breme odločitve o usodi
Jugoslavije padlo na arbitražno komisijo pod vodstvom francoskega jurista
Roberta Badinterja. Komisija je do 29. novembra ugotovila, da je Jugoslavija "v
procesu razdružitve,"122 medtem ko je 7. decembra sklenila, da se "republike, ki
to želijo, medsebojno odločijo za nove zveze z demokratičnimi institucijami, ki
jih same svobodno izberejo."123
V času odločanja Badinterjeve komisije slovenska diplomacija ni prekinila
svojega delovanja v smeri mednarodnega priznanja. Tako sta se premier Peterle
in zunanji minister Rupel sredi novembra mudila v skandinavskih državah. Po
ocenah so bili pogovori za Slovenijo najuspešnejši na Danskem, ki je bila tista
članica EGS poleg Nemčije, ki si je prizadevala za čimprejšnjo mednarodno priznanje Slovenije. Tudi švedski politični vrh je menil, da je priznanje Slovenije le
še vprašanje časa, na Finskem pa sta slovenska predstavnika izvedela, da bo ta
sledila odločitvam EGS. Najmanj spodbudnih besed je Slovenija dobila s strani
norveške vlade, ki je bila v dobrih odnosih z Jugoslavijo.124
V tedanjem času je bila precej kritična glede odnosa Zahoda do razmer v
Jugoslaviji bivša britanska premierka Margaret Thatcher. Kritizirala je tako premierja Johna Majorja kot tudi ameriškega predsednika Busha, da se nista dovolj
dobro spoprijela z jugoslovansko krizo. Sama je namreč menila, da bi Zahod
moral priznati Slovenijo in Hrvaško ter jima pomagati z orožjem, da bi lažje
zaščitili svoje osamosvojitvene pridobitve.125
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Najodločnejšo podporo v mednarodni diplomaciji je Sloveniji v zadnjih
mesecih leta 1991 še vedno predstavljala Nemčija. Njen kancler Kohl je 15.
novembra med obiskom pri francoskem predsedniku izjavil, da namerava
Nemčija priznati Slovenijo in Hrvaško, dvanajst dni kasneje pa je dodal, da
se bo ta namera zgodila pred božičem istega leta.126 Isto je zatrdil tudi Kučanu in Ruplu med njunim obiskom v Nemčiji v začetku decembra.127 Podobno
namero je imela tudi Avstrija. Njen zunanji minister Alois Mock je namreč sredi
novembra izjavil, da bi v primeru priznanja obeh držav s strani nekaterih članic
EGS tudi Avstrija priznala obe.128 Avstrijski podkancler Erhard Busek je bil še
odločnejši in zagovarjal, naj Avstrija prva prizna Slovenijo.129 Konec novembra
1991 je Slovenija naredila korak naprej na mednarodni diplomatski sceni, ko je
dobila status posebne gostje Sveta Evrope s sedežem Strasbourgu.130
Nemške težnje po priznanju Slovenije in Hrvaške so naletele na precejšnje
kritike v mednarodni diplomaciji. Tako so se oglasile ZDA, ki so nasprotovale
hitremu priznanju obeh republik, saj bi to lahko pomenilo, da bi tudi preostale
republike zahtevale mednarodno priznanje, po drugi strani pa bi lahko prišlo
do odcepitvenih teženj nekaterih območij v drugih delih Evrope. Do Nemčije
je bil kritičen tudi francoski zunanji minister Roland Dumas, saj bi lahko enostranska odločitev o priznanju pripeljala v krizni položaj pogajanja o evropski
integraciji oziroma o prihodnosti EGS, ki so bila takrat v sklepni fazi. Novinar
The New York Timesa Stephen Kinzer je pričakoval, da bi lahko Nemčiji sledilo
še nekaj drugih evropskih držav, in sicer Švedska, Italija, Avstrija in Madžarska.131
Nekateri opazovalci so tudi ugotavljali, da bi nemško priznanje Hrvaške imelo
lahko za posledico začetek vojaških spopadov v Bosni in Hercegovini.132
ZDA so v začetku decembra le nekoliko posegle v jugoslovansko krizo s
tem, ko so uvedle gospodarske sankcije za vseh šest jugoslovanskih republik, da
bi s tem poskušale preprečiti vojno. Začele naj bi veljati 21. decembra. Izjemo
je predstavljal izvoz tekstila iz Jugoslavije, saj so izvozniki lahko sami sklepali trgovske sporazume z ameriškimi uvozniki. Kot že zapisano, so s tem sledili
potezi EGS, ki je že mesec prej uvedla sankcije zoper Jugoslavijo, a jih je malo
kasneje preklicala za štiri izmed šestih republik (ostale so za Srbijo in Črno
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Goro). Zanimivo pa je bilo mnenje novinarja Davida Binderja, ki je zapisal, da
Hrvaška ni imela demokratično izvoljene vlade. Kaj točno je mislil s tem, ni
pojasnil. Dodal pa je, da je šestega decembra Busheva administracija sklenila,
da ZDA ne bodo priznale nobene izmed vojskujočih se strani v Jugoslaviji preden ne pride do prekinitve spopadov in začetka politične stabilizacije.133 Na
tem mestu je potrebno omeniti, da je bil cilj gospodarskih sankcij kar se Slovenije tiče nesmiseln, saj tu boji niso potekali že pet mesecev, obenem so zadnji
vojaki JLA zapustili Slovenijo 25. oktobra 1991. Na ukrep je potrebno gledati iz
perspektive, da ZDA takrat niso želele delati razlik med posameznimi jugoslovanskimi republikami, kar bo vidno tudi v nadaljevanju.
Do 16. decembra so se tako vrstili pozivi bodisi s strani generalnega sekretarja OZN Javierja Pereza de Cuellarja kot tudi Busheve administracije, naj Nemčija odloži priznanje Slovenije in Hrvaške.134 Nemčijo je zaradi njenega obnašanja John Tagliabue označil, da ni bila več politični palček (kar je bila Zahodna
Nemčija po drugi svetovni vojni), temveč se je prvič pokazala kot mednarodna
politična sila, na katero je treba računati.135
Do 15. decembra je medtem Francija uvidela, da je Nemčija mislila resno
in je stopila korak nazaj pri zoperstavljanju glede priznanja. Pariz namreč ni
želel ogroziti tesnega sodelovanja z vzhodno sosedo pri oblikovanje skupne
evropske politike znotraj EGS. Podobno se je za korak nazaj odločil tudi London, obenem Varnostni svet OZN ni tedaj jasno obsodil morebitnega priznanja
Slovenije in Hrvaške. Glavno nasprotje Nemčiji je torej predstavljala le še ZDA.
Busheva administracija je sicer privolila v spremembo britanskega in francoskega pogleda, a sama ni hotela priznati obe republiki. Je pa po drugi strani
podpirala prizadevanja EGS glede razrešitve krize. Pričakovalo se je tudi, da
bodo Nemčiji pri priznanju sledile nekatere druge evropske države, in sicer Italija, Belgija, Danska in Avstrija.136
Dne 16. decembra so zunanji ministri EGS sprejeli Deklaracijo o Jugoslaviji, v
kateri so sklenili, da bodo države dvanajsterice priznale neodvisnosti tistih jugoslovanskih republik, ki bi si to želele in bi hkrati do 23. decembra vložile prošnjo
za priznanje. Poleg tega so morale izpolnjevati tudi pogoje, zapisane v omenjeni
deklaraciji. O ustreznosti izpolnjevanja pogojev za priznanje je odločala Badin-
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terjeva komisija.137 Kompromisno rešitev je predlagal De Michelisova, saj se je
tedaj njegova politika do jugoslovanske krize dokončno spremenila.138
State Department je pozdravil odločitev EGS, ki si jo je sicer interpretiral kot
odlaganje definitivnega priznanja Slovenije in Hrvaške ("to postpone definitive
decisions on recognition.").139 Nad odločitvijo EGS je bil nato posebni odposlanec OZN za dosego premirja na Hrvaškem Cyrus R. Vance razočaran, a se mu ni
zdela nepričakovana zaradi nemške drže. Poudaril je, da je tudi sam prepričeval
Genscherja, naj Nemčija odloži priznanje za dlje časa, a mu ga ni uspelo prepričati.140 Zanimivo je tu mnenje nepodpisanega avtorja v The New York Timesu o
takratnem mednarodnem pogledu na Jugoslavijo. Menil je, da obstoj Jugoslavije na konfederativni ravni ni bil več mogoč (za to je krivil Srbijo in JLA). Tako je
pozval Bushevo administracijo, naj prekine diplomatske odnose z Beogradom.
Po drugi strani pa se mu je zdelo priznanje Slovenije in Hrvaške, ki ga je forsirala
Nemčija, preuranjeno. Po njegovem mnenju bi morale republike, ki bi hotele
biti priznane kot samostojne države, prenehati s spopadi. V tem smislu je avtor
menil, da bi morale upoštevati premirje pod nadzorom OZN. Prav tako pa bi
morale začeti sprejemati ustrezne korake za zaščito narodnostnih manjšin na
njihovem ozemlju.141 Na podlagi tega zapisa je zopet moč ugotoviti, da je avtor
metal Slovenijo in Hrvaško v isti koš. S tem, ko je priznanje obeh pogojeval s
prenehanjem spopadov, ni razločil, da v Sloveniji spopadov ni bilo prisotnih že
več kot pet mesecev.
Konec leta je Anthony Lewis menil, da sta bila pogajalca (Carrington in
Vance) zelo dobri izbiri, a je ob prizadevanju zahodne politike za dosegu miru
v Jugoslaviji manjkal odločen nastop zoper nasilja Srbije in JLA. Kritičen je bil
do nepriznanja deklaracij o neodvisnosti Slovenije in Hrvaške s strani ZDA in
EGS, prav tako pa Zahod ni storil ničesar, kar bi preprečevalo srbsko nasilje na
Hrvaškem. Ob tem je pozdravil odločitev EGS, da bi do 15. januarja priznali obe
republiki, ki sta stremeli po samostojnosti. To je označil kot prvi korak k zaustavitvi nasilja ("The European Community has now taken the first necessary step to
stop the aggression. It has agreed to recognition by Jan. 15 of the Yugoslav republics claiming independence."). Zaradi srbskih groženj z nasiljem v še večjem
obsegu, je Lewis menil, da bi morala mednarodna politika pomagati Hrvaški
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kot tudi kateri izmed preostalih republik, ki bi se znašla pod srbskim nasiljem.142
Ravno zaradi predvidenega priznanja držav EGS Slovenije in Hrvaške so
se v časopisu iz New Yorka spraševali, ali je to morda pomenilo izgubo moči
ZDA v evropskem prostoru. Josef Joffe je sicer priznaval, da so Američani precej
pozornosti posvetili Zalivski krizi in razpadu Sovjetske zveze, v domači politiki pa se je moral predsednik Bush soočati s problemom recesije ter volitvami,
predvidenimi za leto 1992. Ne glede na to je Joffe ocenil, da je v letih 1989–
1990 ZDA vodilna sila (uspešna združitev Nemčij, miren razpad vzhodnega
bloka, uspeh v Zalivski vojni), v letu 1991 pa je stagnirala. Ocenil je, da so se
dogodki v Evropi v tem letu odvijali brez vloge ZDA, včasih pa celo proti njenim interesom. Omenil je močnejše povezovanje EGS, kar bi s skupno gospodarsko-monetarno politiko lahko predstavljalo močno konkurenco Ameriki.
Poleg tega je na pomenu pridobivala Nemčija, kar se je pokazalo z namenom
priznanja Slovenije in Hrvaške s strani držav EGS ("Germany had practically
Germanized the community's Yugoslav policy overnight."). Ob tem je bil kritičen
do ZDA, da se niso dovolj zanimale za jugoslovansko krizo in ob tem upal, da
bi to lahko bilo opozorilo, da Evropa ne sme biti nepomembna za ameriške
interese, saj bi ji tudi njena močna udeležba v reševanju evropskih problemov
omogočila, da bi ostala glavna svetovna velesila.143 Tudi Leslie H. Gelb je menil,
da bo v prihodnje Nemčija prevzela vlogo vodilne politične sile v Evropi in s
tem potisnila ZDA iz vrha. A je bil pri tem manj črnogled od Joffeja. Po njegovem mnenju so ZDA želele, da bi Nemčija prevzela vodilno vlogo med državami v evropskem prostoru, saj je bila po njenem mnenju Francija za kaj takega
prešibka, Velika Britanija pa premalo zainteresirana. Tudi kar se tiče reševanja
jugoslovanske krize je Gelb uvidel, da so ZDA zaradi svoje vpletenosti v druge
svetovne probleme pričakovale in spodbujale zahodnoevropske države, naj bi
imele glavno besedo pri njenem reševanju. Zaradi poloma Francozov in Britancev je bil nemški poskus potreben. Na koncu je ocenil: "Če sta Jugoslavija in
Maastricht prva pokazatelja, kako bo Nemčija vodila Evropo, to ni slab začetek." ("So if Yugoslavia and Maastricht are a foretaste of how the new Germany
will exercise leadership, it is not off to a bad start.").144
Badinterjeva komisija je naposled 12. januarja 1992 za Slovenijo ocenila, da pogoje izpolnjuje. Tri dni zatem je EGS ter večina njenih držav priznala Slovenijo kot suvereno državo (izjema sta bili Italija, ki je Slovenijo priznala
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dan zatem, in Nizozemska, ki jo je priznala 24. januarja).145 Kot je zapisal Božo
Repe, je bila odločitev Badinterjeve komisije za priznanje "zelo pomembna, ne
pa odločilna."146 Pred 15. januarjem je poleg Hrvaške Slovenijo priznalo nekaj
republik bivše Sovjetske zveze, in sicer Litva, Gruzija, Latvija, Estonija, Ukrajina in Belorusija (vse že leta 1991); 13. januarja je Slovenijo priznal Vatikan, 14.
februarja pa Ruska federacija.147 Za slednjo je zanimivo, da je s Slovenijo že sredi
decembra 1991 podpisala trgovinski sporazum,148 s čimer je nanjo očitno že
gledala vsaj kot na nov gospodarski subjekt na mednarodni sceni.

Ameriško priznanje Slovenije
Nekoliko se je zavleklo priznanje s strani ZDA, ki se 15. januarja 1992 niso odločile za priznanje obeh republik. Busheva administracija je namreč zagovarjala
stališče, da morajo sprte strani najprej sprejeti dogovor preko pogajanj, kjer bi
bil poseben poudarek namenjen zagotovitvi manjšinskih pravic. Prioritetna
naloga za ZDA je bila zagotavljanje miru, ki bi ga dosegel pogajalec OZN Vance,
in to bi odprlo možnost pogajanj.149 V namen zagotavljanja tega premirja je
v začetku februarja Vance pozval tiste države, ki še niso priznale Slovenije in
Hrvaške, naj s priznanjem počakajo, in sicer dokler ne bi bile mirovne enote
razporejene na določena mesta, kjer je pred tem potekal boj med Hrvati in Srbi,
in dokler niso sprte strani privolile v sodelovanje na konferenci v Bruslju. ZDA
so obljubile, da bodo s priznanem počakale.150
Dne 17. januarja je Slovenijo in Hrvaško obiskal italijanski predsednik Cossiga, kar je bil prvi obisk katerega od evropskih voditeljev po priznanju omenjenih novih držav s strani EGS. Ob tem je nepodpisani avtor članka v The New
York Timesu zapisal, da so nekateri italijanski uradniki menili, da je s tem želel
italijanski predsednik pokazati Nemčiji, da je potrebno računati tudi na italijanske interese na severu nekdanje Jugoslavije.151
Dne 9. marca 1992 je ameriški državni sekretar James Baker namignil, da bi
lahko ZDA kmalu priznale Slovenijo ter nekatere druge republike, ki so želele
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stopiti na samostojno pot. Pri tej odločitvi pa bi se posvetoval z voditelji EGS.152
Po sestanku z nekaterimi evropskimi komisarji je Baker napovedal, da bo njegova država kmalu priznala Slovenijo in Hrvaško, glede priznanja drugih republik pa bo sodelovala z državami EGS.153 David Binder je menil, da bi bil primeren trenutek za to dejanje 6. april, ko se bodo sestali zunanji ministri držav ES.
Pogovarjali bi se naj tudi o jugoslovanskem problemu in možnostjo priznanja
Makedonije ter Bosne in Hercegovine (BiH). Eden izmed ameriških ekspertov
za Vzhodno Evropo pa je menil, da bi se morala EGS najprej odločiti glede priznanja omenjenih dveh republik, šele nato bi se ZDA odločile za priznanje vseh
štirih. Po besedah enega izmed članov Busheve administracije je Baker v času
obiska v Bruslju 10. marca nakazal na hitro priznanje Slovenije in Hrvaške le
zato, da bi se politika ZDA in EGS glede Jugoslavije čim bolj uskladila. Dejansko pa do Slovenije in Hrvaške ni čutil simpatij, saj bi se naj mu v času obiska v
njih 21. junija 1991 zlagali, da pač ne bosta storili enostranskih korakov v smeri
odcepitve od Jugoslavije.154
Naposled so 7. aprila 1992 ZDA priznale Slovenijo kot tudi Hrvaško in BiH.
Predsednik Bush je tudi napovedal prenehanje gospodarskih sankcij zoper vse
tri ter tudi Makedonijo.155 Do priznanja Slovenije s stran ZDA je torej prišlo relativno pozno, če primerjamo datume priznanja večine najpomembnejših svetovnih držav. Sabrina P. Ramet je naštela štiri razloge za to, in sicer: predsednik
Bush naj bi se bal, da bi s priznanjem Slovenije in posledičnim razpadom Jugoslavije poslal napačen signal Moskvi, ki se je ukvarjala z razpadom Sovjetske
zveze; zaradi volitev leta 1992 predsednik Bush ni hotel izgubljati energije z
jugoslovanskim problemom; zahodni diplomati so slabo poročali iz Jugoslavije
o dejanskih razmerah v državi; Busheva administracija se je posvetovala v glavnem s strokovnjaki, ki so bili "jugonostalgiki" oziroma niso bili naklonjeni slovenskim in hrvaškim zahtevam.156 Če primerjamo te razloge s poročanjem The
New York Timesa o ameriški politiki glede Jugoslavije, je takoj mogoče ugotoviti, da z izjemo prvega razloga, se pravi dajanja napačnega signala Moskvi, ostalih ni mogoče zaznati tudi med tistimi pisci prispevkov, ki so kritizirali Bushevo
politiko. Rametova je pri iskanju razlogov verjetno nekoliko zanemarila relativno ameriško nezainteresiranost za reševanje evropske krize.
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Zaključek
Mednarodna diplomacija se je z jugoslovansko krizo vsaj v njenem začetku
soočila precej neodločno. Ključno vodilo je bilo vztrajanje pri obstoju Jugoslavije, ki bi le spremenila svojo ureditev, na kar pa je bilo v praksi težko upati zaradi različnih pogledov voditeljev in prebivalstva republik na prihodnost skupne
države. Na preizkušnji se je znašla zlasti Evropska gospodarska skupnost, ki ji
je bila prepuščena vloga posrednika med sprtimi stranmi. S to vlogo niso imeli
izkušenj, kar se je dokaj hitro pokazalo v praksi, pri tem pa so ji težave delali
različni pogledi njenih članic na reševanje krize. Sicer je možno ugotoviti, da je
bil glavni cilj evropske "trojke", kar se Slovenije tiče, dosežen, to je bilo doseči
premirje med vojskujočima se stranema. Zalomilo pa se ji je pri Hrvaški.
Čeprav se poglobljeno ni spuščala v reševanje jugoslovanske krize, je kljub
temu potrebno omeniti vlogo in stališče Amerike, takrat glavne velesile sveta,
do omenjenega vprašanja. Vztrajala je na prepričanju, da mora Jugoslavija obstati, s čimer je posledično zavračala slovenske težnje po osamosvojitvi.
Zaradi svoje konservativne drže je bila administracija predsednika Busha deležna nekaterih kritik. Navezanost na (ne)enotni jugoslovanski prostor je moč
videti tudi v načinu (ne)priznanja Slovenije. Čeprav je ta izmed vseh jugoslovanskih republik, ki so težile k samostojnosti, imela najbolj urejene razmere na
svojem ozemlju (med drugim v njej od prve polovice julija 1991 dalje ni bilo
vojaških akcij), so se ZDA odločale o njenem priznanju hkrati z odločanjem še
o treh republikah (Hrvaški, Bosni in Hercegovini ter Makedoniji).
Ugotovili smo, da je eden izmed osrednjih ameriških časnikov The New
York Times dosledno sledil dogajanju v zvezi z jugoslovansko krizo in posledično najpomembnejšim dogajanjem glede Slovenije, in sicer tako na "domačem
političnem parketu" kot razmeram v tujini. Vsekakor o podrobnih prizadevanjih slovenske diplomacije glede priznanja niso pisali, so pa podrobno sledili
zlasti nemški politiki, ki si je po juniju 1991 prizadevala vedno bolj doseči mednarodno priznanje Slovenije in Hrvaške in je za to prepričevala druge države
EGS. Manj podrobno so pisali o italijanski diplomaciji in dejavnosti njenega
zunanjega ministra De Michelisa, ki v tedanjem času ni imel zanemarljive vloge.
V splošnem se je večina novinarjev in poročevalcev nagibala k ameriški uradni
politiki. Precej dolgo so upali in zagovarjali konfederativno Jugoslavijo, v sklopu katere bi bila tudi Slovenija.
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Gorazd Bajc, Janez Osojnik, Darko Friš
SOME ASPECTS OF SLOVENIA'S INTERNATIONAL RECOGNITION
WITH PARTICULAR REFERENCE TO THE AMERICAN PERSPECTIVE,
JUNE 1991–APRIL 1992

SUMMARY
This paper sheds light on the efforts of Slovenian political leaders for Slovenia's
international recognition as an independent country on the one hand, and the
reaction of the rest of the world to it on the other. Particular attention is paid
to US official policy on the issue of Slovenia's international recognition, as well
as to the reporting of the American press, more specifically one of the central
American newspapers, The New York Times, on US policy and the European
Economic Community (EEC) countries towards Slovenia. In the days following
Slovenia's declaration of independence, the latter's policies were aimed at preserving Yugoslavia, which would then transform into a kind of confederation.
It should be emphasized that the EEC played the role of an inexperienced mediator. The inexperience resulted in difficulties in resolving the crisis. Otherwise,
it can be noted that the main objective of the European Trio in the beginning
of July 1991, as far as Slovenia is concerned, was achieved: to reach a truce between the warring parties. Germany was increasingly defending the recognition
of Slovenia as an independent state, while the United Kingdom and France had
been opposed for several months. The US, too, delayed Slovenia's recognition
in comparison with other world powers, for which the Bush administration
received criticism. The New York Times reporters commented that the US was
leaving the role of mediator in dealing with the Yugoslav crisis to the EEC. Critics were afraid that the United States would no longer be such a factor in European politics in the future, and its role would be increasingly taken over by a
united Germany. It should also be noted that The New York Times meticulously
followed the developments regarding the Yugoslav crisis and, consequently,
the most important developments regarding Slovenia, both on its "domestic
political floor" and its stance abroad. There was no mention of the efforts of the
Slovenian diplomats for recognition. Special was paid to German diplomacy
and its relation to the Yugoslav crisis, and especially to Slovenia and Croatia.
For the most part, the writers of the articles in this American newspaper did not
sympathize with the German view, but they tended to lean toward American
official policy: they had long hoped for and advocated for a confederate Yugoslavia, with Slovenia as a member state. The timeframe covered by the article is
from the end of June 1991, when Slovenia (as well as Croatia) declared inde-
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pendence, to the first half of April 1992, when the United States recognized
Slovenia as an independent and sovereign state.
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Izvleček:

V pričujoči raziskavi smo pod drobnogled vzeli trende na področju religioznosti
mladih v severovzhodni Sloveniji v primerjavi z mladimi iz drugih slovenskih
regij. Pri tem smo se oprli na anketne podatke, pridobljene na reprezentativnih
vzorcih slovenske mladine iz raziskav Mladina 2000, Mladina 2010 in Mladina
2018. Posebna pozornost je bila namenjena tezi o privatizaciji religije in s to
tezo povezani sekularizacijski tezi. Slednja se potrjuje v ugotovitvi, da se je delež
mladih, ki se ne štejejo za pripadnike katerekoli religije, v obdobju 2000–2018
občutno povečal tako v regijah severovzhodne Slovenije (Pomurska, Podravska
in Koroška) kot tudi v ostalih slovenskih regijah Ključna ugotovitev raziskave je
v tem, da regije severovzhodne Slovenije skozi vsa obravnavana leta izstopajo
po sorazmerno visoki prisotnosti institucionalne religioznosti in sorazmerno
nizki prisotnosti zasebne dimenzije religioznosti.
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Uvod1
Karl Mannheim (1952) je že sredi 20. stoletja v sociologijo učinkovito vpeljal
koncept generacij. Generacijo je razumel kot starostno skupino, ki je bila predvsem v času otroštva in zgodnje mladosti oblikovana v specifičnih zgodovinskih okoliščinah, zaradi česar je razvila specifičen pogled na svet, ki to skupino
oz. generacijo zaznamuje skozi celotno življenje. Kljub intenzivnim razpravam
in tudi različnim stališčem lahko rečemo, da v sodobni sociologiji generacij2
prevladuje mnenje, da so svetovni nazori mladih pomembna osnova, če želimo
napovedovati bodoče spremembe v svetovnih nazorih na ravni celotne populacije. V okvir svetovnih nazorov seveda sodi tudi odnos do religije, oziroma
religioznosti. V tem smislu lahko trdimo, da nam trendi na področju religioznosti slovenskih mladih do neke mere odstirajo pogled v prihodnje trende na
področju religioznosti v Sloveniji.
Še bolj pa je seveda jasno, da mladi skozi socializacijo ponotranjajo (tudi)
religijske vzorce svojih staršev in širšega družbenega okolja. Številne empirične
raziskave3 konsistentno potrjujejo, da je religioznost v veliki meri pridobljena v
interakciji s starši, prijatelji, religijskimi ustanovami in drugimi socializacijskimi
dejavniki.
Nedavna raziskava Lavriča in Friša4 je pokazala, da se je skozi celotno obdobje med leti 1969 in 2016 ohranjal vzorec prepoznavnih specifičnosti regij
severovzhodne Slovenije. Te specifičnosti se kažejo v sorazmerno visoki religioznosti nasploh, znotraj tega pa predvsem v visoki prisotnosti institucionalne
religioznosti in sorazmerno nizki prisotnosti zasebne dimenzije religioznosti.
Izhajajoč iz teorije religijske socializacije, lahko pričakujemo, da se ti vzorci
kažejo tudi med mladimi v 21. stoletju. Preden pristopimo k empiričnemu testiranju te teze, si najprej poglejmo teoretične okvire na področju sekularizacije
in privatizacije religije.
Tako imenovana sekularizacijska teza velja za klasičen sociološki pristop k

1

2

3

4

Ta članek je nastal v okviru raziskav v programski skupini Oddelka za zgodovino na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru P6-0138 (A): Preteklost Severovzhodne Slovenije med srednjo Evropo in
evropskim jugovzhodom.
Dan Woodman, "The sociology of generations and youth studies", v: Routledge Handbook of Youth and
Young Adulthood., ur. Andy Furlong (London, 2017), str. 20−27.
Na primer: Dean Hoge, Georgy Petrillo in Ella Smith, "Transmission of Religious and Social Values
from Parents to Teenage Children", Journal of Marriage and the Family 44 (1982), str. 569−580;
Jonathan Kelley. in Nan Dirk De Graaf, "National context, Parental socialization, and Religious belief:
Results from 15 Nations", American Sociological Review 62 (1997), str. 639−659.
Lavrič Miran in Darko Friš, "Institucionalna in zasebna religioznost v severovzhodni Sloveniji:
Primerjalna analiza slovenskih regij po letu 1969", Studia Historica Slovenica 18, št. 1 (2018), str. 41−60
(dalje: Lavrič in Friš, "Institucionalna in zasebna religioznost v severovzhodni Sloveniji. Primerjalna
analiza slovenskih regij po letu 1969").
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razumevanju religijskih sprememb v modernih družbah. V osnovi ta teza predvideva splošen upad v razširjenosti, ugledu in moči religije vzporedno z napredovanjem procesa modernizacije družb.5 Ta pristop je našel največ empirične
opore prav v študijah religijskih sprememb v okviru evropskih držav.6 Po drugi
strani so v zadnjem času številni avtorji dokazovali trend revitalizacije vsaj
nekaterih vidikov religije v številnih delih sodobnega sveta, vključno z nekaterimi evropskimi državami.7 Med temi nasprotujočimi stališči se je uveljavil neke
vrste kompromisni pristop, ki dokazuje, da se je v zadnjih nekaj desetletjih religioznost prebivalcev Evrope predvsem privatizirale, to je, premikala v smeri
stanja, ki ga lahko označimo z izrazom "vera brez pripadnosti"8. Privatizacija
religije je po Thomasu Luckmannu9 logična posledica splošnejšega modernega
trenda funkcionalne diferenciacije družbe in z njim povezane emancipacije/
avtonomizacije posameznika. Religija se v tem kontekstu postopno umika iz
javne sfere, ohranja pa se pretežno v zasebni sferi. V svoji analizi religije v kontekstu globalizacije tudi Peter Beyer ugotavlja, da se religija v sodobni globalni
družbi ne bo mogla izogniti trendu privatizacije.10 Zanimivo je, da nekatere raziskave v ZDA11 na splošno podpirajo tezo o trendu privatizacije religioznosti že
od petdesetih let prejšnjega stoletja naprej.
Kar zadeva Slovenijo, lahko religioznost njenega prebivalstva sistematično
spremljamo od leta 1968, ko se je izvedla prva raziskava v okviru projekta Slovensko javno mnenje (SJM). Na osnovi podatkov SJM sta Marjan Smrke in Samo

5

6

7

8

9

10
11

Med prepoznavnejše avtorje oziroma dela, ki dokazujejo veljavnost sekularizacijske teze, lahko
danes štejemo: Steve Bruce, God is Dead: secularization in the West (Oxford, 2002); Steve Bruce,
Secularization: In Defence of an Unfashionable Theory (Oxford, 2011); Pippa Norris in Ronald
Inglehart, Sacred and secular: Religion and politics worldwide (New York, 2004) (dalje: Norris in
Inglehart, Sacred and secular: Religion and politics worldwide).
Še posebej v delu: Grace Davie, Europe: The Exceptional Case: Parameters of Faith in the Modern World
(London, 2002).
Glej: Peter Berger, The Desecularization of the World: Resurgent Religion and World Politics
(Washington, 1999); Jose Casanova, Public Religions in the Modern World (Chicago, 1994); Grace
Davie, "Praying alone and Church going in Britain and social capital: A reply to Steve Bruce", Journal of
Contemporary Religion 17 (2002), str. 329–334; Andrew Greeley, Religion in Europe at the End of the
Millenium: A Sociological Profile (New Bruswick N.J., 2002).
O tem je pisala Grace Davie v več delih, npr.: Grace Davie, Religion in Britain since 1945: Believing
without Belonging (London, 1994); Grace Davie, "Praying alone and Church going in Britain and social capital: A reply to Steve Bruce", Journal of Contemporary Religion 17 (2002), str. 329–334; Grace
Davie, Europe: The Exceptional Case: Parameters of Faith in the Modern World (London, 2002).
Thomas Luckmann, Invisible Religion: The Problem of Religion in Modern Society (New York, 1967)
(dalje: Luckmann, Invisible Religion).
Peter Beyer, Religion and globalization (London, 1994), str. 107.
Na primer: Robert Wuthnow, After Heaven: Spirituality in America Since the 1950s (Berkeley, 1998);
Wade Clark Roof, Spiritual Marketplace: Baby Boomers and the Remaking of American Religion (New
York, 1999).
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Uhan12 analizirala trende na področju religioznosti prebivalcev Slovenije do
sredine devetdesetih let 20. stoletja. Ugotovila sta, da lahko v tem okviru govorimo o treh temeljnih obdobjih: (1) obdobje izrazite sekularizacije od leta 1968
do leta 1978; (2) obdobje desekularizacije od leta 1978 do približno leta 1990;
(3) obdobje relativne stagnacije religioznosti v zadnjem desetletju 20. stoletja.
Na osnovi podatkov za obdobje po letu 1990 so se pojavile tudi nekatere
študije, ki kažejo na privatizacijo religije na Slovenskem. Pollack in Müller13 sta
na primer s pomočjo lastnih anketnih podatkov, zbranih v letu 2000, poskušala
potrditi hipotezo o privatizaciji religije v Srednji in Vzhodni Evropi. Njune
analize, vsaj po njuni oceni, sicer ponujajo podporo privatizacijski hipotezi,
vendar velja pri tem opozoriti, da je njun projekt zasnovan kot presečna študija,
ki praviloma ne more prepričljivo odgovoriti na vprašanja glede dolgoročnih
gibanj. Vzorec privatizacije religioznosti v Sloveniji je v okviru analize podatkov
za obdobje med leti 1991 in 1998 identificiral tudi Niko Toš.14 V tem obdobju
se je delež tistih, ki sebe označujejo kot religiozne nekoliko povečal (iz 61 %
na 65 %), medtem ko se je odstotek tistih, ki zaupajo v cerkvi v istem obdobju
bistveno zmanjšal (iz 37 % na 11 %). Tezo o privatizaciji religije za Slovenijo
potrjujejo tudi novejši podatki, zbrani v okviru Svetovne raziskave vrednot
(WVS). Analiza teh podatkov15 je pokazala, da se je med letoma 1995 in 2008
v Sloveniji občutno zmanjšalo obiskovanje verskih obredov in izražanje
pripadnosti katerikoli verski skupnosti, medtem ko se je v istem obdobju
samoizražena pomembnost Boga v osebnem življenju celo nekoliko okrepila.
Relativno odsotnost obiskovanja verskih obredov in navezanosti na cerkev
so v Sloveniji zaznali tudi nekateri drugi avtorji. Že omenjeni Niko Toš je na osnovi
podatkov iz raziskave religioznosti v sedmih srednje- in vzhodnoevropskih
državah16, izdelal tipologijo, ki je posameznike z vidika religioznosti razdelila v tri
skupine: nereligiozni, avtonomno religiozni in cerkveno religiozni. Za Slovenijo
je ugotovil predvsem sorazmerno nizko prisotnost cerkvene religioznosti in
visoko prisotnost nereligioznosti. Pokazalo pa se je tudi, da je razmerje med
cerkveno religioznimi in avtonomno religioznimi v Sloveniji nadsorazmerno

12

13

14

15

16

Marjan Smrke in Samo Uhan, "Na vrhu gričev – toda ob vznožju socialne piramide", v: Podobe о cerkvi
in religiji (na Slovenskem v 90-ih), ur. Niko Toš (Ljubljana, 1999), str. 147–158 (dalje: Smrke in Uhan,
"Na vrhu gričev – toda ob vznožju socialne piramide").
Detlef Pollack in Olaf Müller, "Religiousness in Central and Eastern Europe: Towards Individualization?",
v: Religions, Churches and Religiosity in Post-Communist Europe, ur. Irena Borovik (Krakow, 2006), str.
22–36.
Podobe o cerkvi in religiji (na Slovenskem v 90-ih), ur. Niko Toš (Ljubljana, 1999) (dalje: Podobe o
cerkvi in religiji).
Miran Lavrič, "Religious change and the impact of religiosity upon emancipative values in post-Yugoslav countries", v: 20 years later: problems and prospects of countries of former Yugoslavia, ur. Sergej
Flere (Maribor, 2013), str. 223−243.
Anketna raziskava pod naslovom "Aufbruch der Kirchen" je bila izvedena leta 1997.
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v prid slednjim. Na ravni celotnega vzorca sedmih držav je namreč cerkvenih
vernikov (27 %) nekoliko več kot avtonomnih vernikov (24 %), medtem ko
je v Sloveniji ravno obratno; avtonomni verniki (21 %) rahlo prevladujejo v
primerjavi s cerkvenimi (19 %).17
V navedenih študijah je bila Slovenija obravnavana v širšem kontekstu
evropskih držav in ni bila analizirana podrobneje, še posebej ne z vidika
regionalne primerjave. Prvo vidnejšo regionalno primerjavo na področju
religije v Sloveniji je leta 2008 objavila Sonja Bezjak,18 v okviru raziskovanja
ženskega redovništva v 20. stoletju Sloveniji. Za našo razpravo je nekoliko
relevantnejša študija Marjan Smrketa,19 ki se je regijske primerjave lotil v okviru
analize učinkov velikih finančnih težav mariborske nadškofije okoli leta 2010.
Ugotovil je, da je zaupanje v cerkev v obdobju okoli finančne krize najbolj
upadlo v podravski in koroški regiji,20 in da sta bili prav ti dve regiji leta 2011
regiji z najnižjim zaupanjem v cerkev.
Najbolj sistematično regijsko primerjavo religioznosti na Slovenskem sta v
že omenjeni nedavni študiji izvedla Lavrič in Friš.21 Na osnovi podatkov anketnih raziskav v okviru projekta Slovensko javno mnenje (SJM) sta izvedla primerjalno analizo slovenskih statističnih regij z vidika trendov na področju religioznosti. Analiza je bila glede na razpoložljive podatke omejena na obdobje
med letoma 1969 in 2016, temeljila pa je predvsem na primerjavi štirih regij
severovzhodne Slovenije (Pomurska, Podravska, Koroška, Savinjska) s preostalimi regijami v državi. Kot že povedano, sta med drugim ugotovila, da so se religijske specifike severovzhodne Slovenije v smislu sorazmerno visoke religioznosti in njene poudarjene institucionalne razsežnosti, ohranjale skozi celotno
obravnavano obdobje.
Zaenkrat v Sloveniji še nobena študija ni sistematično obravnavala regionalnih razlik v religioznosti na področju mladih. Velja pa v tej zvezi omeniti regionalno analizo kulturne participacije mladih, ki jo je nedavno izvedel

17

18

19

20

21

Niko Toš, "Primerjalna analiza religioznosti: v Sloveniji in državah Srednje in Vzhodne Evrope", Teorija
in praksa 37, št. 2 (2000), str. 197−228. Glej tudi: Podobe o cerkvi in religiji.
Sonja Bezjak, "Dejavniki gibanja števila redovnic v Sloveniji v 20. stoletju", Družboslovne razprave 57
(2008), str. 97−113.
Marjan Smrke, "Učinki "svete polomije" na zaupanje v cerkev", Teorija in praksa 49 (2012), str. 1, str.
9−31.
Zaupanje v cerkev je na ravni celotne Slovenije sicer upadalo že vsaj od leta 1992, ko je SJM nameril, da
39 % odraslih prebivalcev Slovenije v celoti ali precej zaupa cerkvi. Do leta 2005 je ta delež upadel na
34 %, do leta 2011 pa na 25 %. Glej: Matija Grah, "Sveta polomija in padec zaupanja v slovensko RKC",
Delo, 11. 8. 2014, www.delo.si/ozadja/sveta-polomija-in-padec-zaupanja-v-slovensko-rkc.html, pridobljeno: 20. 1. 2018.
Lavrič in Friš, "Institucionalna in zasebna religioznost v severovzhodni Sloveniji: Primerjalna analiza
slovenskih regij po letu 1969", str. 41−60.
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Andrej Kirbiš.22 Rezultati te študije kažejo na tendenco višjih ravni kulturne
participacije v gospodarsko bolj razvitih regijah, pri čemer je bila gospodarska
razvitost merjena z bruto družbenim produktom na prebivalce in s povprečno
mesečno bruto plačo. Pokazalo se je tudi, da je kulturna participacija mladih
tendenčno višja v regijah z višjo izobrazbeno strukturo prebivalstva. Podobna
nedavna Kirbiševa študija23 je pokazala tudi na precejšnje regionalne razlike v
politični participaciji mladih. Najbolj izrazito odstopanje se je izkazalo prav v
regijah severovzhodne Slovenije (Pomurska, Podravska, Koroška in Savinjska),
ki so izkazovale najnižje ravni protestne politične participacije mladih.
V obstoječih študijah na področju religioznosti mladih se avtorji ukvarjajo
bodisi s specifičnimi segmenti slovenske mladine, kot so na primer študenti,24
tudi s celotno populacijo slovenske mladine. Slednje raziskave kažejo na precej izrazite sekularizacijske trende med mladimi v Sloveniji. Lavrič in Boroja25
sta na primer pokazala, da se je med leti 2005 in 2013 povprečna deklarirana
pomembnost Boga v vsakdanjem življenju mladih (16−27) radikalno znižala;
na lestvici od 1 do 10 je upadla s 5,42 na 3,57. Po letu 2000 je nekoliko narasel
tudi delež mladih, ki nikoli ne obiskujejo verskih obredov, pa tudi takih, ki se ne
prištevajo k nobeni verski skupnosti.
Osnovni raziskovalni cilj pričujoče študije je bil v luči teze o privatizaciji
religije analizirati trende po letu 2000 na področju religioznosti mladih v treh
regijah severovzhodne Slovenije ter te trende primerjati s trendi v drugih slovenskih regijah. Glede na rezultate obstoječih raziskav v Sloveniji in Evropi so
bile zastavljene naslednje tri hipoteze:
H1: 	Na ravni celotne populacije mladih v Sloveniji se je skozi obravnavano obdobje nadaljeval trend sekularizacije.
H2: 	Institucionalna razsežnost religioznosti je skozi celotno obravnavano obdobje med mladimi iz regij severovzhodne Slovenije, v
primerjavi z mladimi iz drugih regij, sorazmerno prevladovala nad
zasebno razsežnostjo religioznosti.
H3: 	Na ravni celotne populacije mladih v Sloveniji se je skozi obravnavano obdobje religioznost mladih privatizirala.

22

23

24

25

Andrej Kirbiš, "Regionalne razlike v kulturni participaciji mladih v Sloveniji: severovzhodna Slovenija
v primerjalni perspektivi ", Studia Historica Slovenica 18, št. 1 (2018), str. 23−40.
Andrej Kirbiš, "Levels and determinants of youth political participation: Regional inequalities and
Northeastern Slovenia", Studia Historica Slovenica 18, št. 1 (2018), str. 61−82.
Glej na primer: Miran Lavrič in Sergej Flere, "The role of culture in the relationship between religiosity
and psychological well-being", Journal of Religion and Health 47 (2008), 164−175.
Miran Lavrič in Tjaša Boroja, "Trust and belonging" v: Slovenian youth 2013: living in times of disillusionment, risk and precarity, ur. Sergej Flere (Maribor, 2013), str. 197−209.
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Raziskovalna metoda
Zastavljeni raziskovalni cilj je bil dosežen na osnovi sekundarne analize podatkov, zbranih na osnovi treh anketnih raziskav izvedenih na reprezentativnih
vzorcih mladih prebivalcev republike Slovenije:
• Raziskava Mladina 2000 je temeljila na osebnem anketiranju z vprašalnikom na papirju. Anketni vzorec je obsegal N = 1.262 oseb v starostni
skupini med 15 in 29 let. Zbiranje podatkov je bilo izvedeno leta 2000.
Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira
posameznikov iz Centralnega registra prebivalcev Slovenije. Izbor je bil
slučajni, kjer je imela na končni stopnji vsaka oseba iz populacije enako
verjetnost vključitve v vzorec, ciljna populacija pa je bila predhodno
stratificirana glede na 12 statističnih regij in 6 tipov naselja.
• Raziskava Mladina 2010 je temeljila na osebnem anketiranju vzorca
N = 1.257 oseb v starostni skupini med 15 in 29 let. Zbiranje podatkov
je potekalo med 27. julijem in 24. septembrom leta 2010. Vzorčenje je
potekalo na podlagi podatkov centralnega registra prebivalcev Slovenije, ciljna populacija pa je bila predhodno stratificirana glede na 12
statističnih regij in 6 tipov naselja.
• Raziskava Mladina 2018 je bila izvedena v okviru mednarodne raziskave mladih v jugovzhodni Evropi, ki jo je financirala nemška fundacije
Friedrich Ebert Stiftung. Raziskava je temeljila na osebnem anketiranju
vzorca N = 1.015 oseb v starostni skupini med 14 in 29 let.26 Zbiranje
podatkov je potekalo med 23. januarjem in 2. marcem leta 2018. Uporabljen je bil stratificirani slučajnostni vzorec, pri čemer sta bila stratifikacijska kriterija statistična regija in tip naselja.
V analizi so uporabljene tri spremenljivke, ki merijo različne vidike religioznosti, in so bile na enak način aplicirane v vseh treh omenjenih raziskavah:
1. Konfesionalna identifikacija, pri čemer je bil večji delež prebivalcev
neke regije, ki izraža pripadnost (katerikoli) verski skupnosti uporabljen kot mera za višjo raven institucionalne religioznosti.
2. Udeležba pri verskih obredih, pri čemer je višja raven udeležbe uporabljena kot indikator višje ravni prisotnosti institucionalne religioznosti.
3. Odgovor na vprašanje 'Kako pomemben je Bog v tvojem življenju?', pri
čemer so respondenti izbrali en odgovor med 1 (sploh ni pomemben)
in 10 (zelo je pomemben). Višja vrednost je bila uporabljena kot indikator višje ravni prisotnosti zasebne religioznosti.

26

V analizah smo se zaradi primerljivosti z drugimi raziskavami omejili na starostno skupino 15−29 let.
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Rezultati
Institucionalna religioznost mladih v severovzhodni Sloveniji in
ostalih statističnih regijah
Analizo začenjamo s konfesionalno identifikacijo kot temeljnim indikatorjem
religioznosti. Pri tem se bomo omejili samo na pripadnost katoliški cerkvi kot
daleč najbolj prevladujoči verski skupnosti v Sloveniji.
Iz grafikona 1 lahko razberemo dve ključni ugotovitvi. Prvič, pripadnost
katoliški cerkvi se je med mladimi v Sloveniji skozi obravnavano obdobje
bistveno znižala. Delež mladih, ki se štejejo za katolike je upadel z 72 % na vsega
53 %. Na regionalni ravni je v tej zvezi edina opazna izjema Koroška regija, kjer
je delež narasel z 80 % na 87 %, kar jo v letu 2018 uvršča na prvo mesto med
slovenskimi regijami po deležu mladih katolikov.
Druga ključna ugotovitev je, da vse tri regije severovzhodne Slovenije
bistveno odstopajo od ostalih slovenskih regij v smislu večjega deleža mladih
pripadnikov katoliške veroizpovedi. Glede na to, da gre za osrednji indikator
institucionalne religioznosti, lahko ta rezultat jemljemo kot izhodiščni argument za potrditev naše druge hipoteze.
Da bi indikator konfesionalne identifikacije učinkovito uporabili za
testiranje naše prve hipoteze, ga je smiselno ločiti od katolištva in ga opazovati
v smislu kakršne koli verske pripadnosti.
Podatki iz grafikona 2 zelo jasno pritrjujejo naši prvi hipotezi, saj se je delež
mladih, ki se ne štejejo za pripadnike katere koli verske skupnosti povišal v prav
vseh enotah naše analize. Na ravni celotne Slovenije je zrasel iz 25 % na kar 41 %.
Dodatno potrditev lahko najdemo tudi za našo drugo hipotezo, saj so vse
tri regije severovzhodne Slovenije bistveno pod nivojem ostalih statističnih
regij, kar zadeva odsotnost konfesionalne identifikacije.
Drugi indikator institucionalne religioznosti v naši metodološki zastavitvi
predstavlja pogostost obiskovanja verskih obredov.
Analiza pogostosti verskih obredov, vsaj kar zadeva deleže neudeležencev,
jasno pritrjuje obema našima hipotezama. Tudi po tem indikatorju (institucionalna) religioznost mladih v Sloveniji upada. Tudipo tem indikatorju je v vseh
treh regijah severovzhodne Slovenije skozi celotno obravnavano obdobje ta
vidik institucionalne religioznosti bistveno bolj prisoten kot v drugih slovenskih regijah.
Medtem ko so deleži občasnih obiskovalcev27 tako rekoč zrcalna slika dele-

27

Kot občasne obiskovalce verskih obredov smatramo tiste, ki obrede obiskujejo vsaj enkrat letno, vendar manj kot enkrat mesečno.
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Grafikon 1: Katoliška pripadnost mladih v severovzhodni Sloveniji in ostalih regijah, 2000–2018
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Grafikon 2: Odsotnost konfesionalne identifikacije mladih v severovzhodni Sloveniji in ostalih regijah,
2000–2018
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Grafikon 3: Deleži mladih v severovzhodni Sloveniji in ostalih regijah, ki nikoli ne obiskujejo verskih
obredov, 2000–2018

žev v grafikonu 3, je slika bistveno drugačna in bolj zanimiva, če se osredotočimo na deleže tistih, ki verske obrede obiskujejo vsaj enkrat mesečno.
Glede rednih obiskovalcev verskih obredov lahko dokaj očitno govorimo
o trendu regionalne konvergence. Med tremi regijami severovzhodne Slovenije
je le Pomurska izkazovala občutno nadpovprečne ravni rednega obiskovanja
verskih obredov. Vendar se je tudi ta razlika do leta 2018 praktično izničila. Iz
grafikona ni težko razbrati, da je temu botrovalo dejstvo, da se je delež rednih
obiskovalcev v Pomurju (podobno pa velja tudi za Koroško) od leta 2000 vztrajno zmanjševal, medtem ko se je v ostalih delih Slovenije, vključno s Podravsko
regijo, po letu 2010 ta delež občutno povečal.
Za našo razpravo je ključno spomniti, da je delež občasnih obiskovalcev
verskih obredov v vseh treh regijah severovzhodne Slovenije skozi celotno
obravnavano obdobje bistveno višji v primerjavi z drugimi slovenskimi regijami, enako pa velja tudi, če opazujemo povprečne vrednosti spremenljivke, ki
meri pogostost obiskovanja verskih obredov. Povedano drugače, dejstvo je, da
mladi v severovzhodni Sloveniji v povprečju pogosteje obiskujejo verske obrede. V tem smislu torej naša predpostavka sorazmerne prevlade institucionalne
religioznosti v severovzhodni Sloveniji ostaja trdno podprta s podatki.
K temu velja kot zanimivost dodati, da se je na ravni celotne Slovenije trend
upadanja rednih obiskovalcev verskih obredov med mladimi po letu 2010 obrnil navzgor. Glede na to, da se je v tem obdobju naraščanje deleža ne-obiskovalcev verskih obredov nadaljevalo, lahko torej govorimo o polarizaciji slovenske mladine, kar zadeva obiskovanje verskih obredov. Naraščata namreč oba
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Grafikon 4: Deleži mladih v severovzhodni Sloveniji in ostalih regijah, ki vsaj enkrat mesečno obiskujejo
verske obrede, 2000–2018

ekstrema, medtem ko se sredina, torej delež občasnih obiskovalcev, logično
zmanjšuje. Ta delež je upadel s 54 % v letu 2010 na 40 % v letu 2018.

Zasebna religioznost mladih v severovzhodni Sloveniji in ostalih
statističnih regijah
Za merjenje zasebne dimenzije religioznosti smo imeli na voljo le indikator, ki
je bil v enaki obliki prisoten v vseh treh obravnavanih anketnih raziskavah. Gre
za izražen pomen Boga v vsakdanjem življenju z odgovorom na lestvici med 1
(sploh ni pomemben) do 10 (zelo je pomemben).
Že na prvi pogled je očitno, da se v dimenziji zasebne religioznosti mladina
iz regij severovzhodne Slovenije občutno manj razlikuje od mladine iz drugih
regij. Mladi iz Podravja so skozi celotno obdobje po tem kriteriju celo manj religiozni od njihovih vrstnikov iz drugih regij. Za Podravje lahko torej že v tej točki
potrdimo sorazmerno prevlado institucionalne nad zasebno religioznostjo, saj
se mladi iz Podravja po obeh kriterijih institucionalne religioznosti umeščajo
nad mlade iz ostalih regij.
Kar zadeva Koroško in Pomurje, je situacija manj jasna, saj so mladi iz teh
dveh regij nadpovprečno religiozni po vseh treh apliciranih kriterijih. Preden
naredimo analizo, ki bo odgovorila na to vprašanje, se velja za trenutek ustaviti
še ob razmisleku glede sprememb na ravni celotne države.
Z vidika naše celotne analize je pomembneje, da se je skozi celotno obdo-
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Grafikon 5: Povprečne vrednosti spremenljivke, ki meri pomen Boga v vsakdanjem življenju v
severovzhodni Sloveniji in ostalih regijah, 2000–2018

bje 2000–2018 povprečni izraženi pomen Boga v vsakdanjem življenju občutno znižal, iz 4,6 na 3,9. Na tej osnovi lahko dokončno potrdimo našo prvo
hipotezo o sekularizacijskem trendu na področju religioznosti mladih. Njihova
religioznost je namreč v obravnavanem obdobju upadla po vseh treh obravnavanih kriterijih.
Po drugi strani pa moramo tudi ugotoviti, da se je trend upadanja pomena Boga v vsakdanjem življenju v letu 2010 zaustavil in celo zelo rahlo obrnil
navzgor. Medtem ko se po letu 2010 nadaljuje upadanje konfesionalne identifikacije s katolištvom in tudi upadanje povprečne frekventnosti obiskovanja verskih obredov, torej pomen Boga v vsakdanjem življenju mladih vztraja na približno istih ravneh. Vsaj od leta 2010 naprej lahko torej brez dvoma govorimo
o trendu privatizacije religije med mladimi v Sloveniji. Za obdobje 2000–2010
takšne ocene ni mogoče podati brez dodatnih analiz, ki sledijo v nadaljevanju.

Privatizacija religioznosti mladih v severovzhodni Sloveniji in ostalih
statističnih regijah
Za namen analize privatizacije religioznosti mladih v celotnem obravnavanem
obdobju smo v vsaki od treh raziskav oblikovali dve kontrastni skupini mladih. Prvo tvorijo mladi z izrazito poudarjeno institucionalno dimenzijo religioznosti. V to skupino so bili uvrščeni tisti, ki sicer izražajo pripadnost katolištvu,
hkrati pa izražajo tudi ničelno ali minimalno pomembnost Boga v njihovem
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Grafikon 6: Deleži institucionalno in zasebno vernih mladih v severovzhodni Sloveniji in ostalih regijah,
2000–2018

življenju.28 Lahko bi jim rekli tudi "nominalni katoliki". Drugo, nasprotno skupino tvorijo tisti mladi, ki se sicer ne štejejo za pripadnike nobene religije, vendar
kljub temu izražajo neko pomembnost Boga v njihovem življenju.29
Iz grafikona 6 lahko razberemo razmerja med deležem institucionalno in
deležem zasebno vernih v vsaki od štirih regijskih enot za vsako obravnavano
časovno enoto. Tako je bilo na primer leta 2000 v Podravju 27 % mladih institucionalno vernih, 8 % pa zasebno vernih. Na ravni ostalih (ne-severozahodnih)
regij je bilo le 13 % institucionalno vernih, prav tako 8 % jih je bilo zasebno
vernih. V tem primeru je povsem jasno, da je stopnja privatiziranosti religije
bistveno višja med mladimi iz ostalih regij, oziroma da je religioznost mladih
iz Podravja izrazito institucionalizirana. Že bežen pogled na razmerja na ravni
ostalih regij in obravnavanih let daje vedeti, da je religioznost mladih v vseh
treh regijah severovzhodne Slovenije sorazmerno visoko institucionalizirana.
To trditev lahko natančneje preverimo, če neposredno primerjamo razmerja
med prisotnostjo zasebne in institucionalne religioznosti. To razmerje lahko
upravičeno imenujemo stopnja privatiziranosti religioznosti, saj v osnovi pove,
kolikšen je delež zasebno vernih v razmerju do deleža institucionalno vernih.
Rezultati naše analize najprej omogočajo dokončno potrditev naše druge
hipoteze, saj jasno kažejo, da je bila stopnja privatiziranosti religioznosti mladih

28
29

Vrednosti 1 ali 2 na lestvici od 1 (sploh ni pomemben) do 10 (zelo je pomemben).
Vrednosti višje ali enake 2 na lestvici od 1 (sploh ni pomemben) do 10 (zelo je pomemben).
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Grafikon 7: Stopnja privatiziranosti religioznosti mladih v severovzhodni Sloveniji in ostalih regijah,
2000–2018

skozi celotno obravnavano obdobje v treh regijah severovzhodne Slovenije višja
od stopnje privatiziranosti religioznosti mladih v drugih slovenskih regijah.
Predstavljeni podatki v grafikonu 7 tudi potrjujejo že oblikovani sklep, da
se je religioznost v Sloveniji privatizirala v obdobju 2010–2018. V tem obdobju
se je privatizacija dogajala v vseh regionalnih enotah z izjemo Koroške, kjer,
verjetno tudi zaradi majhnosti vzorca, zasebno orientiranih vernikov v letih
2010 in 2018 naša metoda sploh ni zaznala.
Po drugi strani pa se je v obdobju 2000–2010 odvijal ravno nasproten
trend; trend de-privatizacije, oziroma institucionalizacije religioznosti. Ta je bil
najbolj izrazit na Koroškem, kjer je zasebna religioznost, vsaj kar zadeva naše
meritve, tako rekoč izginila.
Za nas je bolj bistveno vprašanje privatizacije religioznost na ravni cele Slovenije, ki se nanaša na našo tretjo hipotezo. Ugotovimo lahko, da se je v celotnem obdobju naš indikator privatiziranosti religioznosti na ravni Slovenije,
četudi z vmesnim rahlim padcem, povzpel iz 49 % na 68 %. Na tej osnovi lahko
sklenemo, da se je religioznost mladih v obdobju 2000–2018 na ravni celotne
Slovenije privatizirala, kar pomeni, da lahko potrdimo tudi našo tretjo hipotezo.
K temu velja dodati, da se trendi privatizacije religije na ravni celotne države zelo šibko odražajo med mladimi v severovzhodni Sloveniji. V obdobju
2000–2018 se je namreč le rahlo privatizirala religioznost mladih iz Pomurske
regije, medtem ko je bil v ostalih dveh regijah severovzhodne Slovenije trend
celo obraten. Sklenemo lahko torej, da severovzhodna Slovenija kot celota ni
sledila trendu privatizacije religioznosti mladih, ki se je odvijal v drugih slovenskih regijah.
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Sklep
Naša raziskava je v osnovi potrdila domnevo, da se religijske specifike severovzhodnih regij Slovenije, ki sta jih prikazala Lavrič in Friš,30 izražajo tudi med
mladimi. Pokazalo se je namreč, da je bila stopnja privatiziranosti religioznosti mladih skozi celotno obravnavano obdobje v treh regijah severovzhodne
Slovenije višja od stopnje privatiziranosti religioznosti mladih v drugih slovenskih regijah. Povedano drugače, mladi verniki v severovzhodni Sloveniji se
predvsem javno izražajo kot verni, manj pa v resnici verujejo. Dejstvo, da so se
opisane razlike potrdile tudi na ravni mladih, vsekakor kaže globoko družbeno zakoreninjenost teh specifik severovzhodne Slovenije in skladno z osnovno
predpostavko sociologije generacij nakazuje, da se bodo te specifike najverjetneje ohranjale tudi v prihodnje.
Potrdili smo tudi hipotezo o sekularizacijskem trendu na področju religioznosti mladih, saj se je ta v obravnavanem obdobju znižala po vseh treh obravnavanih kriterijih (konfesionalna identifikacija, obisk obredov in izražena
pomembnost Boga v življenju).
Prav tako smo potrdili hipotezo, da se je religioznost mladih v obdobju
2000–2018 na ravni celotne Slovenije privatizirala. Pri tem je pomembno
dodati, da je bila privatizacija izrazito prisotna le v obdobju 2010–2018, medtem ko je v obdobju 2000–2010 prevladoval nasproten trend.
V tej zvezi je bistveno predvsem to, da severovzhodna Slovenija kot celota
ni sledila trendu privatizacije religioznosti mladih, ki se je odvijal v drugih slovenskih regijah. To dodatno potrjuje globoko družbeno zakoreninjenost specifičnosti tega dela države v smislu sorazmerno visoke institucionalne religioznosti. Kaže namreč na to, da se razlike med severovzhodno Slovenijo in ostalimi
regijami celo tendenčno povečujejo. Medtem ko mladina v drugih slovenskih
regijah svojo religioznost živi vse bolj neodvisno od cerkvenih okvirov, se mladi
v severovzhodni Sloveniji bistveno bolj počasi premikajo v to smer.
Sorazmerno visoka prisotnost institucionalne razsežnosti za sabo logično
potegne tudi višje stopnje religioznosti nasploh. Zato ni presenetljivo, da so
mladi iz severovzhodne Slovenije v splošnem smislu nadpovprečno religiozni,
in da torej tudi v tem smislu odražajo specifike tega dela Slovenije, ki sta jih
Lavrič in Friš identificirala za obdobje od leta 1969 do 2016.
Sorazmerno visoko religioznost regij SV Slovenije lahko brez posebnih
težav razložimo s pomočjo splošne teorije sekularizacije, po kateri gospodarski napredek kot sestavni del modernizacije tendenčno izpodriva religioznost.

30

Lavrič in Friš, "Institucionalna in zasebna religioznost v severovzhodni Sloveniji: Primerjalna analiza
slovenskih regij po letu 1969", str. 41−60.
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Dejstvo je, da je za regije severovzhodne Slovenije značilna sorazmerna nizka
stopnja gospodarske razvitosti, vključno s sorazmerno visokimi stopnjami
brezposelnosti.31 V eni izmed sodobnejših interpretacij sekularizacijske teorije, ki jo ponujata Pippa Norris in Ronald Inglehart, gre v tem okviru predvsem
za zastoj v upadanju eksistencialnih negotovosti, ki jih prinaša gospodarski
razvoj.32
Za našo razpravo je v tej zvezi še posebej zanimiva osnovna teza Thomasa Luckmanna, po kateri je gospodarski razvoj praviloma povezan z vse večjo
diferenciacijo in fragmentiranostjo družbe, ta pa vodi v privatizacijo religije.33
Na ta način torej lahko povežemo tudi relativno odsotnost privatiziranosti religije v SV Sloveniji s sorazmerno gospodarsko nerazvitostjo tega dela države.
Natančne mehanizme vplivanja gospodarske razvitosti na stopnjo privatiziranosti religioznosti med mladimi v severovzhodni Sloveniji lahko razkrije naslednja, nekoliko bolj podrobna študija.

Miran Lavrič
YOUTH AND RELIGION IN NORTHEASTERN SLOVENIA AFTER 2000
Secularization Tendencies Along with the Relative Robustness
of Institutional Religiosity

SUMMARY
A comparative analysis of youth religiosity across Slovenian statistical regions
was conducted based on data gathered through several representative youth
surveys in Slovenia: Youth 2000, Slovenian Youth 2013 and Slovenian Youth
2018.
31
32
33

Glej na primer: UMAR, Poročilo o razvoju (Ljubljana, 2017), str. 51.
Norris in Inglehart, Sacred and secular: Religion and politics worldwide.
Luckmann, Invisible Religion.
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On this basis, trends in terms of religiosity in northeastern Slovenia in comparison to other Slovenian regions were analysed. According to the wisdom of
the sociology of generations, such trends can be seen as a useful basis for predictions about future trends at the level of entire populations.
In this article, a special attention was devoted to the privatization thesis in
the field of religion and the related secularization thesis. The results basically
show that the specific religious characteristics of the northeastern regions of
Slovenia (Mura region, Drava region and Carinthia region), which were identified by Lavrič and Friš (2018) are reflected also at the level of youth religiosity.
Namely the results suggest that the northeastern regions of Slovenia stand out
by disproportionally high levels of institutionalized religiosity and by relative
low levels of privatised religiosity also among the youth. In other words, young
believers in northeastern regions are relatively keen to express their religiosity
in public, while they are relatively detached from religion in their privacy. The
fact that the observed specifics reproduce also at the level of youth points to
the conclusion that these features are deeply entrenched in the regions under
consideration, and suggests that these specifics are very likely to stay in place
also in the foreseeable future.
The results also generally support the secularization thesis, especially
through the finding that the share of religiously unaffiliated youth has, during
the period between 2000 and 2018, substantially increased in all regions of
the northeastern Slovenia, as well as in other Slovenian regions. Furthermore,
the share of youth not attending religious rituals also substantially increased
through the observed period at all the levels observed.
Additionally a trend of privatization of religiosity at the level of entire
country was identified, pertaining specifically to the period between 2010 and
2018. During this period, the self-expressed importance of God, as an indicator of private religiosity, remained stagnant, while adherence to religious community and attendance at religious services both substantially decreased. It is
important to note, however, that northeastern regions did not follow the trend
of privatization present in across other regions of Slovenia. This, again, points
to deep rootedness of a robust institutionalised nature of religiosity in northeastern part of the country. Furthermore, it shows that differences between
northeastern regions and other parts of the country have been rising over the
recent years.
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crowned with the Crown of Saint Stephen in 1464) and ends with the coronation of Queen Maria Theresa in 1741.
The three-hundred-year period did little good for the region; on the contrary, it subjected it to a great deal of misery.
As a result, the period is referred to as the period of profound turning points. A brief description of the sources and
literature is given initially, followed by the following chapters: I. Public administration; II. Markers of the Age – a
historical outline of the period with significant events that impacted Prekmurje, and of the changes in property
relations; III. Population, language, religion – population, social relations, language, and an outline of the religious
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Abstract: In this article which is based on newspaper and archival sources is described the functioning of the
Independent Agricultural Party in the founding period of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes. The authors
evaluated the programme and the party's key priorities and described the results of the 1920 constituent assembly
election when the party was awarded the most seats in its history. In addition, they present the work of its members
in the light of discussions on the constitutional system of the Yugoslav state.
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August 1945, those who cooperated in any way with the occupiers during the war were put to trial. It imposed
the following penalties and/or sentences: loss of national honour, light or heavy forced labour, and total or partial
confiscation of property for the benefit of the State. The five-member chambers operated in Ljubljana, Kranj, Novo
mesto, Celje, Maribor, Ptuj, and Murska Sobota. The chairs and secretaries of the chambers were jurists, and the
members of the chambers were persons without legal qualifications. There were two chambers in Ptuj; the first
hearing against the eight defendants was on July 9, 1945. The proceedings before the court were prompt. In total, 382
persons appeared before the two chambers in Ptuj, of which 308 were sentenced and 74 acquitted. Following the
abolition of the Court and the granting of a pardon, the convicts were fully spared from light or heavy forced labour.
The legal consequences for those who were stripped of their national honour were limited to the loss of political and
civil rights, including voting rights. The confiscation penalty remained in force.
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Abstract: Slovenian writers at the end of the Second World War shared the fate of many intellectuals which included
all on the spectrum from the winners to the losers in the communist revolution. In this piece, we try to highlight the
lives and literary paths of two Slovenian authors after the Second World War, Ivan Potrč and Narte Velikonja. Potrč
was since his high school years an avowed communist, a political prisoner in the Kingdom of Yugoslavia, an inmate
in the concentration camp Mauthausen, and a partisan. After the war, he occupied senior political positions. The fate
of Narte Velikonja, a pro-catholic high ranking banovina official and co-worker of Rupnik during the war, ended
tragically. The post-war communist authorities sentenced him to death by firing squad on June 23, 1945. As writers,
Ivan Potrč and Narte Velikonja connect in their delicate narrative prose.
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Abstract: The versatile pioneer of Slovenian art history France Stele (1886–1972) is commonly known as a researcher
of medieval wall paintings in Slovenia, although his research oeuvre is considerably more extensive. The present
contribution evaluates his scientific, professional and popular texts on (Slovenian) architecture. In those, Stele
appears as an expert on historical and contemporary architecture. He is the author of several seminal studies on
historical (especially medieval) architectural heritage in the territory of Slovenia, as well as on the architect Jože
Plečnik, whose promotor and proponent he was. Architecture also makes up a substantial part of Stele's overviews of
fine arts, at the same time his articles, published in daily newspapers and periodicals, played a crucial role in the process
of informing the general public on the importance of selected architectural monuments and their preservation.
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Synopsis: The development of respective party systems in Ukraine and Belarus immediately before and after the
collapse of the Soviet Union could hardly be more different. In Ukraine a solid party system was slow to emerge.
Different historical experiences and cultural features in various parts of the country as well as strong linking of
political groupings to particular personalities or rather economic power groups prevented formation of stable
parties with firm base of support in all regions of Ukraine. The divide between east and west, established already in
1994 and reinforced during the presidential election in 2004, has remained the main feature of Ukrainian politics
until today. Belarus, on the other hand, can be seen as a country where political parties exert the weakest influence
in all Europe. Animosity towards party politics has been rooted in Soviet traditions, but it has also been systematically
encouraged by the president Alyaksandr Lukashenka's regime.
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Abstract: Based on the study of newspaper material (both Slovenian and foreign, especially The New York Times),
published documents and the most relevant literature, the article focuses on the diplomatic efforts of Slovenian
political leaders to achieve Slovenia's international recognition, and the reaction of the rest of the world to it. The
position of US official policy on the issue of Slovenia's international recognition is particularly emphasized, as well
as the reporting of the US press on the policy of the United States of America and the countries of the European
Economic Community towards Slovenia. The timeframe covered by the article is from the end of June 1991, when
Slovenia (as well as Croatia) declared independence, to the first half of April 1992, when the United States recognized
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Abstract: This article deals with trends in youth religiosity in northeastern Slovenia in comparison to other Slovenian
regions. The analyses are based on data gathered through several representative youth surveys in Slovenia: Youth
2000, Slovenian Youth 2013 and Slovenian Youth 2018. A special attention was devoted to the privatization thesis in
the field of religion and the related secularization thesis. The latter was confirmed through the finding that the share
of religiously unaffiliated youth has, during the period between 2000 and 2018, substantially increased in all regions
of the northeastern Slovenia (Mura region, Drava region and Carinthia region), as well as in other Slovenian regions.
However, the crucial finding in this paper is that the northeastern regions of Slovenia stand out by disproportionally
high levels of institutionalized religiosity and by relative low levels of privatised religiosity.
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treba navesti okrajšavo v oklepaju), ime fonda ali zbirke (signaturo, če
jo ima), številko fascikla (arhivske škatle) in arhivske enote ter
naslov navajanega dokumenta:
primer: Pokrajinski arhiv Maribor (PAM), fond Pavel Turner, AŠ 7, 		
pismo Davorina Trstenjaka Pavlu Turnerju iz Starega Trga, 7. junij 		
1889.
9.

Na koncu prispevka je potrebno dodati abecedni seznam VIROV in
LITERATURE (primer):
VIRI (ločeno: arhivski viri, objavljeni viri, časopisni viri in internetni 		
viri)
PAM – Pokrajinski arhiv Maribor, fond Pavel Turner, AŠ 7.
Perovšek, Jurij, Programi političnih strank, organizacij in združenj na
Slovenskem v času Kraljevine SHS (1918–1929), Viri 13 (Ljubljana, 		
1998).
Slovenski gospodar ‒– Maribor, letnik 1873–1888.
Zürcher Wappenrolle – e.codices, dostopno na: http://www.ecodices.
unifr.ch/de/list/one/snm/AG002760, pridobljeno: 14. 1. 2019.
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LITERATURA
Friš, Darko, "Banovinska konferenca Jugoslovanske nacionalne 		
stranke leta 1937 v Ljubljani", Zgodovinski časopis 59, št. 1–2 (2005), 		
str. OD–DO.
Melik, Vasilij, "Vprašanje regij v naši preteklosti", v: Štih, Peter 		
in Balkovec, Bojan (ur.) Regionalni vidiki slovenske zgodovine: 		
zbornik referatov XXXI. zborovanja slovenskih zgodovinarjev (Ljubljana,
2004), str. OD–DO.
Mlinarič, Jože, Studeniški dominikanski samostan: ok. 1245–1782 		
(Celje, 2005).
10. Prispevki so recenzirani; recenzije so anonimne. Na osnovi
pozitivnega mnenja recenzentov je članek uvrščen v objavo.
11. Za znanstveno korektnost vsebine prispevka in točnost podatkov odgovarja avtor.
12. Avtor je dolžan zagotoviti jezikovno neoporečnost besedil, uredništvo pa ima pravico članke dodatno jezikovno lektorirati. Uredništvo
posreduje avtorju prvo korekturo prispevka, ki jo mora vrniti uredništvo
v roku treh dni; širjenje obsega besedila ob korekturah ni dovoljeno.
Pri korekturah je treba uporabljati korekturna znamenja, navedena v
Slovenski pravopis (1962), Slovenski pravopis 1. Pravila (1990). Drugo
korekturo opravi uredništvo.
Dodatna pojasnila lahko avtorji dobijo pri članih uredništva.
Uredništvo SHS
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Editor's Instruction to Authors
1.

Studia Historica Slovenica (SHS) is a periodical scientific publication
published by the Historical association of Dr. Franc Kovačič and ZRI Dr.
Franc Kovačič, Maribor, Slovenia. The publication publishes historical articles and other humanistic and sociological articles that adjoin historical
science.

2.

Studia Historica Slovenica is issued in three volumes a year. The first
two volumes publish articles in Slovene language – with summaries in
English, German, Italian, French or Russian language and abstracts in
English. The third volume is also a foreign language volume, which is
intended for publishing articles written by local and foreign authors in
one of the world languages – with summaries and abstracts in Slovene
language.

3.

An article (edited in Microsoft Word for Windows) must include at
least 24 pages with 30 rows per page (app. 55.000–60.000 characters
(no spaces)) and can include up to 40 pages with 30 rows per page
(app. 100.000 characters (no spaces)). It must be written in the Times
New Roman font, size 12 pt, with a spacing of 1,5 (footnote in the Times
New Roman font, size 10 pt, with a spacing of 1). The authors should ensure that their contributions meet acceptable standards of language.
The article must be sent by e-mail:
e-mail: uredništvo.shs@gmail.com; darko.fris@gmail.com

4.

The author must submit the following data: name and surname, academic title, occupation, institution of occupation, its address, and e-mail. By
submitting the article, the author ensures that the article has not yet been
published and undertakes not to publish it elsewhere.

5.

Picture material must be in the form of a digital copy (each picture
separately) or in one of the following digital formats: JPG, TIF or PDF, provided with a subtitle and an indication of the source.
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6.

Delivered article must be equipped with: a summary (60–75 lines),
an abstract (6–10 lines) and key words. English or German translations
of the abstract, summary, and keywords are also required.
The summary must be understandable by itself, without reading the
article as a whole. In writing whole sentences must be used, less
known abbreviations and shortenings should be avoided. Summary
must contain the author's primary goal and the purpose of the article,
the reason why it was written and the description of research
tecniques (primary methodological principles).
Key words must reflect the content of the article and must be adequate
to classification (UDK).
The abstract must present the purpose of the article, its main
characteristics and the methodology of research work as well as the
most significant results and conclusions.

7.

The text of the article must be clear and intelligibly structured (chapter
titles, sub-chapters) for the purpose of clear recognition of article's aim,
work methods, results and conclusions.
Notes must be uniquely formed as footnotes, which can be contextual
(author's comment) and bibliographical (source quotation, quoted literature).
a. On first quotation, a bibliographical footnote must contain 		
an entire title or location: author's name and surname, title (review or
miscellany title when published in it), place and date of issue, pages
etc.:
Example – monograph: Jože Mlinarič, Studeniški dominikanski 		
samostan: ok. 1245–1782 (Celje, 2005), p. FROM–TO;
Example – scholarly article: Darko Friš, "Banovinska konferenca 		
Jugoslovanske nacionalne stranke leta 1937 v Ljubljani", Zgodovinski
časopis 59, No. 1–2 (2005), p. FROM–TO;
Example – newspaper article: (author), "Volitve v mariborski mestni 		
zastop", Slovenski gospodar, 27. 11. 1873, No. 48, p. FROM–TO;
Example – miscellany: Vasilij Melik, "Vprašanje regij v naši preteklosti",
in: Regionalni vidiki slovenske zgodovine: zbornik referatov XXXI. 		
zborovanja slovenskih zgodovinarjev, ed. Peter Štih and Bojan 		
Balkovec (Ljubljana, 2004), p. FROM–TO;
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Example – website: Zürcher Wappenrolle – e.codices, http://www.e-		
codices.unifr.ch/de/list/one/snm/AG002760, accessed: 14. 1. 2019
On following quotations with the same reference logical shortenings are
used
(hereinafter: Mlinarič, Studeniški dominikanski samostan, p. FROM–TO).
(hereinafter: Friš, "Banovinska konferenca Jugoslovanske nacionalne
stranke", p. FROM–TO).
b. While quoting archival sources, the archive must be stated: archive
(whole name on first quotation, on following quotations use a
shortening in brackets), name of fond or collection (signature, if
given), number of fascicle (box) and archival unit, address of quote
document.
Example: Pokrajinski arhiv Maribor (PAM), fond Pavel Turner, box 7, letter
of Davorin Trstenjak to Pavel Turner from Stari Trg, 7. 12. 1889.
8.

An alphabetical list of SOURCES and LITERATURE should be added
at the end of the article (example):
SOURCES (separately: primary sources, published sources, newspapers 		
and internet sources)
PAM – Pokrajinski arhiv Maribor, fond Pavel Turner, AŠ 7.
Perovšek, Jurij, Programi političnih strank, organizacij in združenj 		
na Slovenskem v času Kraljevine SHS (1918–1929), Viri 13 (Ljubljana, 		
1998).
Slovenski gospodar ‒– Maribor, years 1873–1888.
Zürcher Wappenrolle – e.codices, http://www.e-codices.unifr.ch/		
de/list/one/snm/AG002760, accessed: 14. 1. 2019.
LITERATURE
Friš, Darko, "Banovinska konferenca Jugoslovanske nacionalne 		
stranke leta 1937 v Ljubljani", Zgodovinski časopis 59, št. 1–2 (2005), p. 		
FROM–TO.
Melik, Vasilij, "Vprašanje regij v naši preteklosti", v: Regionalni 		
vidiki slovenske zgodovine : zbornik referatov XXXI. zborovanja 		
slovenskih zgodovinarjev, ur. Peter Štih in Bojan Balkovec (Ljubljana, 		
2004), p. FROM–TO.
Mlinarič, Jože, Studeniški dominikanski samostan: ok. 1245–1782 		
(Celje, 2005).
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9.

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

10. Author is responsible for the article's scientific content and accuracy of
data.
11. The authors should ensure that their contributions meet acceptable
standards of language. The Editorial Board reserves its right to further
edit the articles. The. Editorial board sends the first correction back to
the author, who has to return it in three days; enlargement of text while
correcting is not permitted. While correcting corrective signs, as stated in
the orthography, must be used. The editorial board performs the second
correction.
Additional explanations are available with the Editorial Board.
Editorial board of SHS

