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Doc. dr. Antonu Ožingerju
(1943–2019)
v spomin
15. oktobra 2019 smo se na pokopališču v Sv. Marjeti niže Ptuja, sedanji Gorišnici, poslovili od duhovnika in zgodovinarja dr. Antona Ožingerja. Petnajsti oktober je imel za človeka, ki ga je vprašanje koledarja privlačilo tako kot
pokojnika, vedno izjemen pomen. V zadnjih letih sva v pogovorih tudi midva
velikokrat zatavala k tisti veliki skrivnosti koledarske zgodovine iz leta 1582,
ko je po volji papeža Gregorja XIII. izginilo deset dni in je četrtemu takoj sledil
omenjeni petnajsti oktober. Da je bilo premišljevanje o času in večnosti pokojniku res položeno v zibelko, je sam vrhu tega utemeljeval z dejstvom, da se je
rodil leta 1943, ko je velika noč padla na zadnji možni datum v gregorijanskem
koledarju, na 25. april. Sredi vojne vihre se je tedaj sočasno živo uresničevala
srednjeveška napoved, da se takrat, ko da veliko noč evangelist Marko, ves svet
trese. Devetega oktobra 2019 je dr. Ožinger na poti v sosednjo Avstrijo prestopil
prag med časom in večnostjo in verjetno z veseljem našel odgovore na vprašanja o skrivnostih teka mesecev in let. Nam, ki smo onemeli ob nepričakovanem
odhodu dolgoletnega prijatelja in kolega, pa ostane, da ob slovesu še enkrat
premerimo njegove sledi v času.
Rečemo lahko, da jih je veliko in da bomo lahko po njih še dolgo hodili.
Antona Ožingerja povezujejo z dolgo vrsto štajerskih slovenskih duhovnikov, ki
so se v želji, da bi tudi "severne Slovence", kot se je nekoč izrazil Verženec Franc
Kovačič, vpisali na zemljevid evropske zgodovine, zapisali preučevanju preteklosti. Svojo radovednost, zanimanja in širino vedenja o tej preteklosti je Ožinger
delil s Simonom Povodnom, Matejem Slekovcem, Kovačičem, Jakobom Sokličem ali s svojim predhodnikom na mestu škofijskega arhivarja Jakobom Richterjem. Tisto, kar ga je še posebej odlikovalo med zgodovinarsko srenjo, je bila
njegova neizmerna intelektualna lakota po tem, da bi našel podatke o minulih
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Doc. dr. Anton Ožinger (1943–2019)

osebah in dogodkih in da bi razumel njihovo medsebojno povezanost. Pristno
radovednost je ohranil vse do zadnjega. Zato me je še nedolgo pred smrtjo prosil, naj mu na spletu poiščem bulo Gregorja XIII. Inter gravissimas iz leta 1582, s
katero je zapovedal koledarsko reformo. Ni se, kot večina med nami, zadovoljil
z običajnimi modrostmi, vezanimi na gregorijanske računske trike, želel jih je
ponovno preveriti pri samem viru.
Z isto vedoželjnostjo je začel pokojni dr. Ožinger znanje piti že v času gimnazijskega šolanja v Zadru, h kateremu se je v spominih vedno znova vračal,
čeprav se je po drugi strani rad ponorčeval iz navduševanja občinstva nad dalmatinskimi klapami. Iz severne Dalmacije je s seboj prinesel trajno in redko
znanje glagolice, s katero je lahko uspešno šifriral sleherno sporočilo, saj ga ni
zmogel tako rekoč nihče prebrati. Po mašniškem posvečenju v Mariboru leta
1968, v eni od zlatih povojnih novomašniških generacij, je nekaj časa deloval
v dušnem pastirstvu in se posebej rad spomnil svojih let v Žusmu. Dobro se je
počutil tudi na svoji zadnji dušnopastirski postojanki v Benediktu in Negovi. V
Benediktu je julija 2018 še obhajal zlatomašni jubilej, pri katerem mu je pridigal
prekmurski duhovniški očak in njegov dober prijatelj Jožef Smej.
Diplomi iz teologije je dr. Ožinger dodal diplomo iz zgodovine. Njegovo
diplomsko delo o dunajskih študentih s slovenskega etničnega ozemlja, nag-
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rajeno s Prešernovo nagrado, sodi med tiste njegove prispevke, ki so najtrajneje obogatili slovensko zgodovinopisje in bomo po njih še dolgo posegali. V
tem smislu je bilo pomembno tudi njegovo delo v Osrednjem arhivu Nemškega
(križniškega) reda na Dunaju, kjer je pregledal lep kos gradiva, ki se tiče usode
reda na Slovenskem. Strastnega zgodovinarja razodeva slednjič izdaja dragocenega vira za novoveško cerkveno zgodovino večine današnjega slovenskega
ozemlja, zapisnikov vizitacij prvega goriškega nadškofa Karla Mihaela Attemsa.
Analizi teh zapisnikov je posvetil svojo doktorsko disertacijo. Prav slednja mu
je odprla pot na mariborsko univerzo in na njeni najprej pedagoško in pozneje filozofsko fakulteto. Na njiju je znanje študentkam in študentom tudi še po
uradni upokojitvi posredoval skoraj do nenadnega odhoda.
Mirno lahko zapišem, da je Anton Ožinger postal ena najprepoznavnejših
osebnosti obeh fakultet. Nespregledljiv je bil zlasti njegov značilen humor, ki je
do izraza prišel sicer redkeje kot pri kom drugem, a takrat z vso silo. Študentke
in študentje so si ga zlasti zapomnili po izjemni malhi znanja in po tem, da je
sodil med najbolj blage duše na izpitih. Ker je bil vedno pripravljen priskočiti
na pomoč kot član komisij za zagovore diplomskih nalog ali za oceno komisijskega izpita, se je kdaj zgodilo celo, da je kandidata in včasih še izpraševalca
šokiral s tem, da je, če odgovora iz "žrtvinih" ust kar nikoli hotelo biti, odgovoril
preprosto sam. Pri čemer ni bilo pomembno, ali je šlo za antiko, srednji vek ali
čas po drugi svetovni vojni. Dr. Ožinger je z domala enako intenzivnostjo spremljal vse in si o vsakem zgodovinskem obdobju nabral zavidanja vredno bero
podatkov. Ne nazadnje govorijo o tem njegove objave, ki segajo tako rekoč od
antike do 20. stoletja, v katerem je denimo temeljito osvetlil nacistični popis
prebivalstva v Mariboru leta 1942. Izboru iz njegovega opusa, ki sem ga omenil
doslej, naj tukaj dodam vsaj še omembo njegovega avtorskega in uredniškega
dela pri zborniku ob 750. obletnici lavantinske škofije.
Velikokrat sem se spraševal, kako to, da se pokojni dr. Ožinger kljub svoji
tehnični izurjenosti in praktični spretnosti, s katerima me je pogosto očaral,
ni nikoli spoprijateljil z računalnikom. Zlasti medmrežje skriva vendarle toliko
zakladov in orodij, ki bi mu bila neizmerno všeč in bi verjetno še podžgala njegovo znanstveno radovednost in pronicljivost. Toda skoraj sočasno mi je prišlo
na misel, da bi ga te skoraj neizmerne možnosti neizbežno povsem zasvojile in
ga na neki način "ukradle" nam, njegovim sodelavcem.
O umrlem prijatelju in kolegu bi lahko pisal še dolgo. Nametanih nekaj utrinkov je po mojem mnenju dovolj, da ustvarijo vtis, da je z njim odšel velik erudit
in pomemben zgodovinar. Tudi kot nesebičnemu podporniku, sodelavcu in v
nekem trenutku celo dobrotniku revije Studia historica Slovenica smo hvaležni, da nam je bilo dano z njim prehoditi del svoje (in njegove) poti. Meni pa
manjka in mi bo manjkalo jutranje modrovanje ob zadnjem praznem polju v
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Večerovi križanki, manjkale bodo kave in kosila v Pianu, manjkali bodo pomenki o davno izginulih škofijah ali navdušenje nad novim atlasom ali še bolj nad
kakšnim novim malteškim kovancem. In manjkale mi bodo skupne orehove
palačinke, ki jih je imel pokojnik tako rad, da je celo pri nekaterih mojih mlajših
prijateljih zaradi njih prišel skoraj v pregovor. Toda v tolažbo nam je, da se je
stkalo ničkoliko spominskih vezi, ki ne morejo umreti. Nitke, ki jih je prispeval
dr. Ožinger, se v njih bleščijo v zlatu.

Aleš Maver
Dr., docent
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta,
Oddelek za zgodovino
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Štajerski grb in njegovi začetki
v 12. in 13. stoletju
Martin Bele
Dr., docent
Univerza v Mariboru, Filozofska Fakulteta, Oddelek za zgodovino
Koroška cesta 160, SI–2000 Maribor, Slovenija
e-pošta: martin.bele@gmail.com

Izvleček:

Tema pričujočega članka je izvor in začetek štajerskega deželnega grba, kot ga
še danes uporablja avstrijska zvezna dežela Štajerska oz. ga je pred letom 1918
uporabljala še nerazdeljena vojvodina Štajerska. Osnovni namen raziskave je
pretres in dopolnitev do sedaj že znanih del starejših avstrijskih zgodovinarjev,
ki so se ukvarjali s podobno temo. Prve začetke štajerskega deželnega grba s
(srebrnim oz. belim) panterjem (na zeleni podlagi) lahko zasledimo prav v 12.
stoletju. Očitno gre za simbol, ki svojega izvora nima šele pri Babenberžanih,
temveč je njegov motiv mnogo starejši. V 13. stoletju je že povsem uveljavljen.
Pri takratnih virih glede dotičnega grba, njegovih izvorov in uporabe gre
predvsem za ohranjene pečate in omembe v pisnih virih – tu imamo v mislih t.
i. Avstrijsko rimano kroniko izpod peresa Otokarja iz Geule.

Ključne besede:

vojvodina Štajerska, štajerski grb, Otokarji, Babenberžani, Otokar II. Přemysl,
Bela IV., gospodje Wildonski, Avstrijska rimana kronika, Otokar iz Geule,
Züriški grbovni svitek

Studia Historica Slovenica
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 19 (2019), št. 3, str. 631–652, 73 cit., 5 slik
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški)
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Uvod1
Pri grbih kot takih gre v evropski tradiciji za fiksne simbolne podobe, ki predstavljajo določenega posameznika, rodbino, mesto ali pokrajino. Poleg samega
naziva so grbi sploh posebna pravica plemiškega stanu.2 V praksi imajo današnji grbi nemalokrat obliko praporov ali ščitov, saj so jih srednjeveški bojevniki
tja tudi slikali. Pri prvotni poslikavi ščitov so prevladovali jasni, nezamenljivi
znaki. Ščiti so bili deljeni ali štirikotni, s prečniki in v žarečih barvah. Pri zgodnjih ščitih je najti stare simbolne figure, kot so orel, zmaj, samorog, konj, bivol,
merjasec, labod ipd.3 Čez čas so se oblikovali v prave umetnine, izdelane po
točno določenih pravilih. Staro plemstvo jih je do začetka prve svetovne vojne
uporabljalo pogosteje kot danes, predvsem pa je današnja uporaba grbov in
podobnih simbolov bolj svobodna oz. manj omejena z določenimi formalnimi
pravili.4 Tradicija vojaških oznak, emblemov, praporov in poslikav na ščitih je
v Evropi stara več tisočletij. Ščite so imeli poslikane že grški hopliti in rimski
legionarji, vendar je šlo pri njih očitno za oznako enote, ne pa osebni oz. rodbinski simbol. Evropsko plemstvo v zgodnjem srednjem veku prav tako še ni
uporabljalo grbov, različne poslikave na svojih ščitih pa je očitno smatralo le
kot okras.5
Še najboljši primer take uporabe je t. i. tapiserija iz Bayeuxa, nastala v letih
po bitki pri Hastingsu (1066). Na tej skoraj 70 metrov dolgi tapiseriji je upodobljena vrsta ščitov različnih oblik in velikosti. Med njimi je mnogo čisto navadnih, medtem ko so drugi okrašeni z različnimi barvami, pikami, zmaji, križi ali
drugimi tipično heraldičnimi podobami. Nobeden izmed potomcev tam upodobljenih oseb pa kasneje ni uporabljal istih simbolov. Do istega zaključka pridemo ob pregledu ščitov raznih drugih evropskih bojevnikov tistega časa. Tudi
v Svetem rimskem cesarstvu, na Iberskem polotoku ali v francoskem kraljestvu
na prelomu 11. in 12. stoletja fiksnih heraldičnih podob še ni.6
Enega prvih primerov grba kot fiksne simbolne podobe zasledimo malo
1

2

3

4
5

6

Članek je nastal v okviru programske skupine Oddelka za zgodovino na Filozofski fakulteti Univerze
v Mariboru P6-0138 (A): Preteklost severovzhodne Slovenije med slovenskimi zgodovinskimi deželami in v interakciji z evropskim sosedstvom, ki ga finansira Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije (ARRS).
Mariano Rugále in Miha Preinfalk, Blagoslovljeni in prekleti, 2. del, Po sledeh mlajših plemiških rodbin
na Slovenskem (Ljubljana, 2012) str. 13–14.
Matjaž Grahornik, "Osnove heraldike na primeru grba grofov Herberstein", v: Znanost in njeni pogoji:
zbornik izvlečkov Simpozij mladih raziskovalk in raziskovalcev na začetku znanstvene poti, ur. Nina
Ditmajer, Vita Zalar, Lea Kuhar, Jerneja Brumen, Maja Gostič (Ljubljana, 2018), str. 13,
Lexikon des Mittelalters 8 (München, 2003), str. 2031–2034, geslo: Wappen (V. Filip).
Thomas Woodcock in John Martin Robinson, The Oxford guide to heraldry (Oxford, 1990), str. 5–7
(dalje: Woodcock in Robinson, Oxford guide to heraldry).
Arthur Charles Fox-Davies, A complete guide to heraldry (London, 1993), str. 14–16 (dalje: Fox-Davies,
Guide to heraldry).
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Podoba
Geoffreya
Plantageneta
na
emajlu njegove grobnice
(Wikimedia
Commons)
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pred sredo 12. stoletja. Gre za primer anjoujskega grofa Geoffreyja (1113–
1151), znanega predvsem po tem, da je s svojim vzdevkom (Plantagenet) dal
ime celotni dinastiji angleških kraljev. Geoffrey je bil poročen z Matildo, hčerjo
in dedinjo angleškega kralja Henrika I., ki je po smrti svojega sina Viljema ni
imel zakonskih moških potomcev.7 Kronist Jean de Marmentier poroča, da je
kralj Henrik leta 1128 svojega bodočega zeta povitezil ter mu ob tej priložnosti podelil ščit z zlatimi levi na azurni (modri) podlagi. Geoffrey Plantagenet je
umrl leta 1151 in bil pokopan v francoskem Le Mansu. Na lakiranem pozlačenem bakru njegove grobnice (ki ga je njegova vdova naročila nekje med letoma
1155 in 1160) je upodobljen v profilu. V roki drži azurno moder ščit, okrašen
s šestimi zlatimi levi (vidni so le štirje). Prav tako najdemo moder ščit z levi na
grobnici njegovega nezakonskega vnuka po imenu William Longespee, ki je
umrl leta 1226. Očitno je bil omenjeni grb tedaj že deden.8 V času vladavine
Geoffreyjevega sinu Henrika II. (1154–1189) je Henrikov sin Brez zemlje že
uporabljal pečat z dvema levoma. Janezov starejši brat Rihard Levjesrčni je bil
najbrž prvi, ki je v svojem grbu uporabljal tri leve. Še pred tem je (morda po
očetu) uporabljal le dva.9
V drugi tretjini 12. stoletja se začnejo na različnih koncih Evrope pojavljati
herladične podobe v pečatih. Enega izmed prvih konjeniških pečatov, v katerem je moč prepoznati tudi grb, zasledimo pri vojvodi Henriku Levu. Henrik
je bil iz dinastije Welfov (†1195) in je sredi 12. stoletja vladal tako na Saškem
(1142–1180) kot na Bavarskem (1156–1180).10 Danes nam je znanih sedem
Henrikovih pečatov, od katerih je le na drugem (iz leta 1146) prepoznaven lev
na njegovem ščitu. Možno je, da je bil lev upodobljen tudi na prvem pečatu (iz
ok. 1142), vendar ta ni več prepoznaven.11

Štajerski deželni grb
V isto časovno obdobje (natančneje v leto 1160) sega tudi konjeniški pečat štajerskega mejnega grofa Otokarja III.12 – gre sicer za listino, s katero je slednji

7

8
9
10

11
12

Wilfred Lewis Warren, Henry II (London, 1973), str. 9 (Diagram 1 – Contenders for the duchy of
Normandy and the kingdom of England), str. 137 (Diagram 8 – The children and grandchildren of
Henry II and Eleanor).
Woodcock in Robinson, Oxford guide to heraldry, str. 10–12.
Fox-Davies, Guide to heraldry, str. 173–174.
Hanns Martin Elster, Heinrich der Löwe (Hamburg, 1940), str. 27–105 (dalje: Elster, Heinrich der
Löwe).
Več avtorjev, Die Romane von dem Ritter mit dem Löwen (Amsterdam–Atlanta, 1994), str. 175.
Franz Gall, Österreichische Wappenkunde: Handbuch der Wappenwissenschaft (Wien–Köln–
Weimar–Weimar, 1992), str. 138 (dalje: Gall, Österreichische Wappenkunde).
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Konjeniški pečat Otokarja III. iz leta 1160 (Alfred Ritter Antony von Siegenfeld, Das Landeswappen der
Steiermark (Graz, 1900), priložena mapa, stran brez številčne oznake)

ustanovil špital na Semmeringu.13 V njegovem konjeniškem pečatu (na normanskem ščitu, ki ga nosi) prepoznamo upodobljenega panterja. Na praporu,
ki je prav tako upodobljen v pečatu, heraldične podobe še ni. Poudariti je treba,
da spada prav Otokarjev konjeniški pečat (skupaj s Henrikovim) med najstarejše konjeniške pečate, na katerih je možno prepoznati tudi grb. Pri starejših
konjeniških pečatih grba namreč še ni videti.14
Glede na danes še ohranjene vire je segajo začetki kasnejšega štajerskega
deželnega grba torej v čas štajerskega mejnega grofa Otokarja III., na kar je v
svojem monumentalnem delu Das Landeswappen der Steiermark že leta 1900

13

14

Urkundenbuch der Herzogthums Steiermark, Band I, ur. Joseph von Zahn (Graz, 1875), št. 406 (Orig.
Pgt., aussen eingehängtes Reitersigel) (dalje: UBSt I); Peter Štih in Vasko Simoniti, Na stičišču svetov:
slovenska zgodovina od prazgodovinskih kultur do konca 18. stoletja (Ljubljana, 2010), str. 98 (dalje:
Štih in Simoniti, Na stičišču svetov); Heinz Dopsch et al., Österreichische Geschichte: Die Länder und
das Reich: Der Ostalpenraum im Hochmittelalter (Wien, 1999), str. 288–290 (dalje: Dopsch, Länder
und Reich).
Najstarejši danes znan konjeniški pečat je iz šestdesetih let 11. stoletja in pripada Viljemu Osvajalcu.
Sploh se zdi, da je bil konjeniški pečat kot tak v tistem trenutku nekaj povsem novega. Viljem je na
svojem konjeniškem pečatu torej upodobljen, vendar na njegovem ščitu še ne najdemo grba (JeanFrançois Nieus, "Early Aristocratic Seals: An Anglo-Norman Success Story", v: Anglo-Norman Studies
XXXVIII: Proceedings of the Battle Conference 2015, ur. Elisabeth Van Houts (Woodbridge, 2016), str.
101).
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opozoril Alfred Anthony von Siegenfeld.15 Otokar sam se je gibal v istih krogih
kot Henrik Lev.16 Njegova mati Zofija je bila namreč prav tako iz rodbine Welfov
in preko nje je bil Otokar III. bratranec tako Henrika Leva kot cesarja Friderika
Barbarosse.17 Svojo moč je sistematično izgrajeval. Prizadeval si je za vzpostavitev udarne in zanesljive ministerialitete. Gradil je nove gradove in se trudil
za integracijo novopridobljenih območij. Za svojo deželo je skušal vzpostaviti
enotno sodstvo in si pridobiti odvetništvo nad vsemi samostani v deželi, kar
mu je omogočilo vsaj omejen dostop do bogatih cerkvenih posesti. Kot glavno
mesto in deželnoknežjo rezidenco je začel razvijati Gradec. Na današnjih slovenskih tleh je dobil pomembna gospostva in ministerialne rodbine. Na jugu se
je njegovo gospostvo tako razširilo do razvodja med Savinjo in Dravo, z laškim
gospostvom pa je dosegel celo Savo. Slednjič se je Otokar III. morda tudi udeležil križarskega pohoda kralja Konrada III.18
Otokar III. se je sredi 12. stoletja pogosto gibal v spremstvu Barbarosse in ga
v petdesetih letih celo spremljal na enem izmed pohodov v Italijo.19 Kot sorodnik in zaveznik je bil Otokar z Barbarosso očitno vseskozi v dobrih odnosih.
Cesar ga je v listini s konca leta 1158 naslovil kot kneza (princeps).20 Otokar
sam je svojo oblast imel kot od Boga dano oz. po Božji milosti, tik pred koncem svojega življenja pa je za svojo Karantansko oz. Štajersko marko uporabil
tudi izraz "marka mojega gospostva" (marchia mee dicionis).21 Slednjič mu je tik
pred smrtjo (1164) uspelo izposlovati še ustanovitev žičke kartuzije, ki je bila
po vrsti ustanovitve šele devetnajsta kartuzijanska redovna naselbina, hkrati pa
najstarejša v srednji Evropi in v mejah tedanjega cesarstva ter prva zunaj dežel,
v katerih se je red najprej uveljavil (Italija, Francija).22

15

16

17

18
19

20

21
22

Alfred Anthony von Siegenfeld, Das Landeswappen der Steiermark (Graz, 1900), str. 35 (dalje:
Siegenfeld, Landeswappen der Steiermark).
Več avtorjev, "Stammtafel der Welfen und Staufer", v: Die Kaiser: 1200 Jahre europäische Geschichte,
ur. Gerhard, Hartmann in Karl, Schnith (Wiesbaden, 2006), genealoška preglednica ob koncu knjige,
stran brez številčne oznake.
Heinz Dopsch, "Die steirischen Otakare: Zu ihrer Herkunft und ihren dynastischen Verbindungen", v:
Das Werden der Steiermark: Die Zeit der Traungauer, ur. Gerhard Pferschy (Graz–Wien–Köln, 1980),
str. 111 (Die Otakare: Markgrafen und Herzoge der Steiermark – genealoška preglednica) (dalje:
Dopsch, "Die steirischen Otakare").
Dopsch, "Die steirischen Otakare", str. 117; Dopsch, Länder und Reich, str. 280–281.
Gradivo za zgodovino Slovencev v srednjem veku, Četrta knjiga, ur. Franc Kos (Ljubljana, 1915), št. 295
(dalje: Gradivo IV); Diplomata Friderici I. Imperatoris I-III, ur. Heinrich Appelt (Hannover, 1979), št.
14–19, 26–27, 30–35, 49–50, 54, 70, 92, 96–98, 100–101, 103, 109–110, 112, 114, 116 (dalje: D.F.I.);
Monumenta Historica Ducatus Carinthiae, Band III, ur. August von Jaksch (Klagenfurt, 1904), št. 955;
Dopsch, Länder und Reich, 295.
Listino Zahn datira v leto 1158, v zbirki listin Friderika Barbarosse pa je datirana v leto 1164 (UBSt I,
št. 397; D.F.I., št. 432).
UBSt I, št. 261, 263, 401, 469, 479, 484–485.
UBSt I, št. 485; Gradivo IV, št. 479; UBSt I, št. 620; Gradivo IV, št. 659; Dopsch, "Die steirischen Otakare",
str. 117; Jože Mlinarič, Kartuziji Žiče in Jurklošter (Maribor, 1991), str. 25–26, 41.
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Kljub temu, da Otokar ni imel naslova cesarja, kralja ali vojvode, je vseeno
spadal med najvišji sloj evropskega plemstva svojega časa. Nič nas torej ne sme
presenečati dejstvo, da je sredi 12. stoletja prav on že imel enega izmed prvih
pečatov s konjeniškim portretom, ki je vseboval tudi grb. Še manj presenetljiv
je podatek, da je pečat s konjeniškim portretom in grbom v istem času imel tudi
njegov bratranec Henrik Lev. Nenazadnje je bil slednji v sorodu še z nekom, ki ga
lahko prav tako štejemo za enega izmed prvih imetnikov pečata z grbom v konjeniškem portretu. Šlo je za že zgoraj omenjenega Riharda Levjesrčnega,23 katerega konjeniški portret (kjer je že viden lev v njegovem ščitu) je morda iz časa tik
preden je postal kralj.24 Po mojem mnenju razloga za pojav grbov v konjeniških
pečatih omenjenih mož sicer ne gre iskati v dejstvu, da so bili sorodniki. Verjetno
je šlo le za trend vedno večjega uveljavljanja heraldičnih simbolov med plemstvom, medtem ko so si najbolj umetelno izdelan pečatnik pač lahko privoščili le
najbolj ugledni odličniki. Mednje je tisti čas sodil prav štajerski mejni grof.
Glede izvora panterja v štajerskem grbu se je med avstrijskimi zgodovinarji
v preteklosti že razvila živahna razprava. Po enem izmed mnenj ni šlo za starodavni vojaški znak, temveč si ga je Otokar III. po takratnem običaju izbral
sam.25 Zdi se, da je bližje resnici druga domneva. Ta govori, da se izbira panterja s strani mejnega grofa Otokarja ni mogla zgoditi izključno po njegovi želji
in to njegovim odličnim rodbinskim povezavam navkljub. Njegova dinastija
je spadala med bavarsko plemstvo, ki je panterja kot svoj vojaški znak uporabljalo pogosto, če že ne obvezno. Panterja rdeče barve tako še danes najdemo
v grbu upravne regije Spodnje Bavarske, panterja modre barve pa prav tako v
bavarskem državnem grbu. Poleg tega ga imajo v svojih grbih še spodnjebavarska mesta Eggenfelden, Pfarrkirchen ter Vilshofen an der Donau. Omenjeni
bavarski državni grb (Bayerisches Staatswappen) je danes – poleg tistega na
Štajerskem – edini, kjer še vedno najdemo panterja.26 Otokar III. si po tej teoriji
enostavno ni mogel privoščiti, da bi zaobšel že obstoječ bavarski vojaški simbol
in po svoji lastni želji začel uporabljati drugega.27 V preteklosti je bilo s strani

23
24

25

26

27

Rihardova sestra Matilda je bila Henrikova žena (Elster, Heinrich der Löwe, str. 281–304).
Woodcock in Robinson, Oxford guide to heraldry, str. 10–15; Fox-Davies, Guide to heraldry, str. 170–
179.
Heinrich Appelt, "Die Entstehung des steirischen Landeswappens", v: Festschrift Julius Franz Schütz,
ur. Berthold Sutter (Graz–Köln, 1954), str. 239–240 (dalje: Appelt, "Die Entstehung des steirischen
Landeswappens").
https://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Bayerisches_Wappen, pridobljeno: 20. 2.
2019; Heinrich Purkarthofer, "Das Wappen der Steiermark - kulturgeschichtliche und rechtliche
Aspekte", Mitteilungen des Steiermärkischen Landesarchivs 30 (1980), str. 78 (dalje: Purkarthofer, "Das
Wappen der Steiermark"); Appelt, "Die Entstehung des steirischen Landeswappens", str. 241.
Berthold Sutter, "Landeswappen und Landesbewußtsein. Die Landeswappen als Symbol territorialer
Selbständigkeit 1. Teil", Zeitschrift des Historischen Vereines für Steiermark 93 (2002), str. 69–70 (dalje:
Sutter, "Landeswappen und Landesbewußtsein I").
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Alfreda Anthonyja von Siegenfelda ter Heinricha Purkarthoferja že opozorjeno,
da so panterja v svojem grbu uporabljali tudi (sicer iz Frankovske izvirajoči)
Spanheimi,28 ena najmočnejših rodbin na Spodnjem Bavarskem. Njihova (tamkajšnja) posestva so slednjič v roke dobili spodnjebavarski vojvode.29
Prav tako menim, da ne moremo reči, da je panter pristal v štajerskem grbu
zaradi vazalnega odnosa med bavarskim vojvodo in karantanskim (štajerskim)
mejnim grofom (Štajerska leta 1160 še ni bila vojvodina).30 V drugi polovici
10. stoletja je bilo za obrambo proti Madžarom na vzhodu in jugu Bavarske in
Koroške vzpostavljenih več mejnih grofij (oz. mark) in grofij, med drugim tudi
Karantanske mejne grofije ob srednjem toku Mure. Ta je postala jedro kasnejše Štajerske. Državnopravna navezanost teh mark in grofij (z izjemo Vzhodne marke) na Koroško po eni oz., predvsem v primeru Karantanske marke,
na Bavarsko po drugi razlagi pa ostaja v sodobni znanstveni literaturi odprto
vprašanje.31 Spričo vsega do sedaj navedenega se zdi najprej še najbolje pritrditi
teoriji o bavarskem izvoru štajerskega panterja. Zatem je treba reči še, da vzrok
za to niso bile vazalne vezi temveč preprosto (že zgoraj omenjeno) dejstvo, da
je bila dinastija Otokarjev bavarskega izvora.32 Od tam je bilo brez dvoma tudi
jedro njihove ministerialitete, ki je – skupaj s svojim mejnim grofom – pač uporabljala vojaški znak iz svoje stare domovine.

28

29
30
31

32

Peter Štih, "Rodbina koroških Spanheimov, prvih gospodov Kostanjevice", v: Vekov tek: Kostanjevica
na Krki 1252-2002: zbornik ob 750. obletnici prve listinske omembe mesta, ur. Andrej Smrekar
(Kostanjevica na Krki, 2003), str. 55–56.
Purkarthofer, "Das Wappen der Steiermark", str. 78; Siegenfeld, Landeswappen der Steiermark, str. 37.
Sutter, "Landeswappen und Landesbewußtsein I", str. 70.
Miha Kosi, "Visoki in pozni srednji vek (10.–15. stoletje)", v: Slovenski zgodovinski atlas, ur. Drago
Bajt in Marko Vidic (Ljubljana, 2011), str. 59, 66–67 (besedilo ter zemljevida Jugovzhod Svetega rimskega cesarstva v 11. stoletju in Upravna ureditev na jugovzhodu Svetega rimskega cesarstva v 10.
in 11. stol.) (dalje: Kosi, "Visoki in pozni srednji vek"); Štih in Simoniti, Na stičišču svetov, str. 76–78,
97; Dopsch, Länder und Reich, str. 275, 297–298; Dopsch, "Die steirischen Otakare", str. 119; Harald
Krahwinkler, "Herzogtum Kärnten und Karantanische Mark (Steiermark)", v: Karantanien: Mutter
von Kärnten und Steiermark, ur. Wilhelm Richard Baier in Diether Kramer (Klagenfurt, 2004), str.
114–115, 117–118; Wilhelm Wadl, "Die langwierige Annäherung Kärntens und der Steiermark an
Österreich", v: Karantanien: Mutter von Kärnten und Steiermark, ur. Wilhelm Richard Baier in Diether
Kramer (Klagenfurt, 2004), str. 123–134; Gerald Gänser, "Die Mark als Weg zur Macht am Beispiel der
"Eppensteiner" (2. Teil)", Zeitschrift des Historischen Vereines für Steiermark 85 (1994), str. 77, 79 (in
opomba 19), 104, 107; Karl Lechner, Die Babenberger: Markgrafen und Herzoge von Österreich : 9761246 (Wien–Köln–Weimar, 1996), str. 148–149, 168, 173–174 (dalje: Lechner, Die Babenberger);
Hans Pirchegger, Landesfürst und Adel in Steiermark während des Mittelalters, 1. Teil (Graz, 1951), str.
26, 30.
Praded Otokarja III. Otokar I. se je kot nosilec funkcije karantanskega mejnega grofa prvič omenjal
leta 1056, medtem ko je bil že leta 1048 omenjen kot grof v bavarskem Chiemgauu. Sredi 11. stoletja
je njegova rodbina imela svoje posesti v porečju reke Traun (oz. v Traungauu). Traungau se nahaja v
današnji Gornji Avstriji, nekdaj pa je bil to skrajni vzhodni del stare bavarske vojvodine (Miha Kosi,
"Alpski Slovani v 7. in 8. stol.", v: Slovenski zgodovinski atlas, ur. Drago Bajt in Marko Vidic (Ljubljana,
2011), str. 50; Štih in Simoniti, Na stičišču svetov, str. 96–97; Dopsch, "Die steirischen Otakare", str.
91, 94, 98, 100, 103–104, 107, 110–111 (besedilo ter Die Otakare: Markgrafen und Herzoge der
Steiermark – genealoška preglednica).
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Začetki kasnejšega štajerskega deželnega grba segajo torej v leto 1160 oz.
v čas Otokarja III. Pri pregledu (več dobro ohranjenih) otokarskih konjeniških
pečatov pred tem letom še ne najdemo heraldičnih podob. Le-teh ni bilo ne na
ščitih, ne na prapori. Leta 1160 se je podoba panterja, kot rečeno, prvič pojavila
na Otokarjevem ščitu, ne pa tudi v praporu.33 Po Otokarjevi smrti je sicer zavladal njegov sin in soimenjak (regentka v času njegovega otroštva je bila njegova
mati Kunigunda), v času katerega pa se v smislu razvoja grba njegove dežele ni
spremenilo nič. Mladi Otokar IV. je leta 1180 sicer dobil naslov štajerskega vojvode, dinastije pa ni zmogel več nadaljevati. Na njegovo nesrečo so se na njegovem telesu namreč vedno bolj kazali znaki neozdravljive bolezni (viri govorijo
o gobavosti ali slonovi bolezni). Svojo deželo je zapuščal vedno redkeje. Ker je
bil neporočen, se je namenil še pred svojo smrtjo poskrbeti za prihodnost svoje
dežele, ki je ni mogel zapustiti potomcem.34
Najhitreje je uspelo reagirati avstrijskemu vojvodi Leopoldu V. Babenberškemu, ki je avgusta 1186 z bolnim štajerskim vojvodo sklenil t. i. Georgenberški ročin. Z njim je štajerskim ministerialom zagotovil njihove pravice.35
Po Otokarjevi smrti (maja 1192) je Leopold prevzel še njegovo vojvodino. V
babenberških časih se je panter na konjeniških pečatih novih štajerskih vojvod
začel pojavljati tudi v praporu, kar lahko v istem časovnem obdobju zasledimo
tudi pri drugih knezih Svetega rimskega cesarstva. Že leta 1170 lahko v ščitih na
babenberških konjeniških pečatih sicer prepoznamo tudi avstrijskega orla. Po
maju 1192 so Babenberžani prevzeli tudi štajerskega panterja, vendar očitno ne
kot družinski grb temveč le kot znak štajerske vojaške enote. Štajerskega panterja so torej uporabljali hkrati z avstrijskim orlom. Iz časa po maju 1192 je ohranjen le en pečat vojvode Leopolda V. V njem najdemo upodobljenega izključno
orla, čeprav je Leopold označen kot vojvoda obeh vojvodin. Glede na njegovo
nenadno smrt, nov pečat (ki bi vseboval še panterja), očitno še ni bil izdelan.36
Vojvoda Leopold V., ki se je v zgodovino zapisal predvsem kot tisti, ki je
na begu uspel zajeti kralja Raiharda Levjesrčnega, je kmalu po svoji pridobitvi
Štajerske tudi sam dočakal konec svojih dni. Konec leta 1194 je namreč umrl,
zatem ko si je pri padcu s konja zlomil nogo.37 V nasprotju z določilom v Georgenberškem ročinu po Leopoldovi smrti obema njegovima vojvodinama ni
zavladal njegov starejši sin Friderik, temveč je ta vlado nastopil le v vojvodini
Avstriji, vojvodino Štajersko pa je dobil njegov mlajši brat Leopold VI. Razlogi

33
34

35
36
37

Siegenfeld, Landeswappen der Steiermark, str. 36.
Dopsch, Länder und Reich, str. 273 (Die Otakare: Markgrafen und Herzoge der Steiermark – genealoška preglednica), 298; Dopsch, "Die steirischen Otakare", str. 119.
Štih in Simoniti, Na stičišču svetov, str. 98–99.
Siegenfeld, Landeswappen der Steiermark, str. 36, 39–40.
Gradivo IV, št. 864; Dopsch, Länder und Reich, str. 303–304; Lechner, Die Babenberger, str. 188.
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Konjeniški pečat Leopolda VI. iz leta 1206 (Urkundenbuch zur Geschichte der Babenberger in Österreich,
Band III, ur. Heinrich Fichtenau, Erich Zöllner (Wien, 1955), str. 32)

za to danes niso jasni. Friderik se je sredi leta 1197 odpravil na križarski pohod
cesarja Henrika VI. Septembra je pristal v Sveti deželi. Že nekaj dni pozneje je na
Siciliji umrl cesar Henrik. Friderik se je hotel vrniti domov, a je aprila 1198 tudi
sam umrl. Njegov brat Leopold je zatem postal tudi avstrijski vojvoda in unija
med vojvodinama je bila obnovljena.38
Friderik I. je v času svoje kratke vlade na Avstrijskem (kot je razumljivo)
uporabljal le orla. Po drugi strani je Leopold VI. za časa življenja svojega brata
moral opustiti uporabo orla, ki so ga uporabljali njegovi predniki. V svojem

38

Gradivo IV, št. 902a, 903; Lechner, Die Babenberger, str. 192–194; Dopsch, Länder und Reich, str. 304.
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konjeniškem pečatu je (tako v ščitu kot praporu) uporabljal le panterja. Po Friderikovi smrti je poleg panterja sicer začel uporabljati še orla. Uporaba omenjenih herladičnih znakov torej jasno kaže, da orel in panter nista imela nobene veze z družinskimi vezmi ali rodbinskim izvorom obeh knezov, temveč le s
funkcijo avstrijskega oz. štajerskega vojvode.39 Že tedaj sta predstavljala le deželo oz. vojaško enoto, ki je iz te dežele izhajala.
Po Leopoldovi smrti leta 1230 je tako v Avstriji kot na Štajerskem zavladal
njegov sin Friderik II., s pomenljivim pridevkom Prepirljivec. V poldrugem desetletju svoje vlade je prihajal v težke spore tako s svojimi sosedi kot tudi s cesarjem. Po letih bojev na vseh straneh, je vojvoda Friderik junija 1246 padel v bitki z
ogrsko vojsko.40 Tako v Avstriji kot na Štajerskem je neposredno zatem zavladala
velika stiska, za obe deželi pa se je spopadlo število srednjeevropskih knezov. Še
največ uspeha sta pri tem imela ogrski kralj Bela IV. ter češki kralj Otokar II. Přemysl. Po težkih bojih sta omenjena dinasta sklenila mirovni sporazum v Budimu
aprila 1254. Avstrija je zdaj pripadla Otokarju, Štajerska pa Beli. Štajerci so bili vse
bolj nezadovoljni z Belovo vlado v njihovi deželi zato so se mu konec petdesetih
let dvakrat uprli. Pri tem jim je pomagal češki kralj Otokar. Otokar II. Přemysl je
takoj izkoristil nastalo situacijo, podprl štajersko plemstvo in ogrsko vojsko julija
1260 pri Groißenbrunnu odločilno premagal. Pri tem so mu stali ob strani tudi
Štajerci. Ogrskega gospostva na Štajerskem je bilo zdaj konec in konec leta 1260
je Otokar Přemysl v Gradcu že nastopal kot novi vojvoda.41
Eno izmed najizčrpnejših poročil o bitko pri Groißenbrunnu dandanes
dobimo iz t. i. Avstrijske rimane kronike. Avtor dotičnega dela je bil odlično izobraženi vitez Otokar iz Geule, iz današnje avstrijske Štajerske, ki je živel v drugi
polovici 13. in v začetku 14. stoletja. Umrl je najkasneje v letu 1322.42 Otokarjeva kronika je odličen vir za štajersko zgodovino druge polovice 13. stoletja,
sicer pa avtor v njej večkrat govori tudi o raznih drugih deželah. V Otokarjevi pripovedi mrgoli raznih detajlov. Z njimi avtor skuša svojo zgodbo očitno
povedati kar se da dramatično, bralcu pa hkrati dokazati, da je njegovo poročilo popolnoma točno. Res je sicer, da danes velja za nekoga, ki je bil pri opisovanju dogodkov pristranski v korist Štajercev, njegovemu opisu grba na štajerskem vojaškem praporu pa vseeno lahko mirne duše zaupamo. Otokarjev opis
bitke, pogajanj in ogrskega poraza je tipično razvlečen. Njegovi Štajerci se glede
na pripoved strašno dobro držijo in zaslužijo, da bi jih kralj (Otokar II.) boga-
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Siegenfeld, Landeswappen der Steiermark, str. 40–41.
Lechner, Die Babenberger, str. 296; Dopsch, Länder und Reich, str. 202.
Jörg K. Hoensch, Přemysl Otakar II. von Böhmen: der goldene König (Graz–Wien–Köln, 1989), str.
109–120 (Hoensch, Der goldene König).
Janez Mlinar, Podoba Celjskih grofov v narativnih virih (Ljubljana, 2005), str. 27–31; Štih in Simoniti,
Na stičišču svetov, str. 187.
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to nagradil.43 V istem delu besedila stoji podatek, da je "stari Wildonski"44 nosil
prapor, "zelen kakor trava", v katerem je lebdel panter "svetel, kakor bi bil živ".
Medtem ko smo štajerskega panterja do sedaj srečevali v raznih konjeniških
pečatih, je na tej točki prvič omenjen v besedilu.45
Prav iz dotične omembe v Avstrijski rimani kroniki je še najbolj jasno, da
je šlo pri omenjenem belem (oz. srebrnem) panterju na zeleni podlagi za grb
dežele Štajerske,46 ne pa za grb določene dinastije.47 Dinastije Otokarjev tedaj
že zdavnaj ni več bilo, izginili so tudi Babenberžani. Vojaški simbol štajerske
vojske pa je ostal isti, kljub temu, da pred bitko samo še ni moglo biti gotovo
kdo bo od takrat naprej vladal v njihovi deželi. Kralj Otokar II. (iz dinastije Přemyslidov) v svojem rodbinskem grbu ni imel panterja, le-tega pa prav tako ni
bilo v češkem ali moravskem grbu.48 Nenazadnje je bila Otokarjeva oblast nad
("mejno grofijo") Štajersko potrjena šele leta 1262, pa še takrat jo je češkemu
kralju potrdil Rihard Cornwallski, ki v Svetem rimskem cesarstvu ni bil splošno
priznan vladar.49 Panterja v svojem rodbinskem grbu prav tako niso imeli člani
dinastije Arpadovcev, iz katere je bil Bela.50 Z veliko mero gotovosti lahko torej
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Ottokars Österreichische Reimchronik, ur. Joseph Seemüller (Hannover, 1890, 1893), vrstice 7305–
7307, MGH Dt. Chron. 5/1 in 5/2, str. 96–97 ("…di Stîrær wol verdienten daz / des tages – si teten
frumiclich – / daz si der kunic solt machen rîch…"), 1417 (Übersicht über den Inhalt der Reimchronik)
(dalje: Ottokars Österreichische Reimchronik).
Kar se tiče identitete t. i. starega Wildonskega, je šlo pri njem očitno za Ulrika I. († ok. 1262), očeta
minnesängerja Herranda II. in politika Hartnida III. Pri Bertholdu Sutteru najdemo podatek, da je
imel Ulrik I. naziv (štajerskega) maršala in je prapor nosil prav zaradi le-tega. To se sicer zdi verjetno,
saj je bil maršal (marescalcus, Marschall, dobesedno "konjski hlapec") načeloma (vojaški) poveljnik
ministerialov nekega gospoda ter najvišji uradnik v raznih vojnih zadevah. Res je tudi, da je maršalski
naslov nosil Ulrikov sin Hartnid III., vendar ga je pridobil šele v sredini sedemdesetih let. Po drugi
strani nakjer ne njdem direktne potrditve, da je maršalski naslov nosil tudi sam Ulrik I., čeprav bi se to
vsekakor skladalo z njegovo vlogo nosilca prapora (Ottokars Österreichische Reimchronik, MGH Dt.
Chron. 5/1, str. 1307 in 1309 (Register), 1417 (Übersicht über den Inhalt der Reimchronik); Sutter,
"Landeswappen und Landesbewußtsein I", str. 59; Lexikon des Mittelalters 6, str. 324–325, geslo:
Marschall (S. Kreikler); Anton Mell, Grundriß der Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte des Landes
Steiermark, Herausgegeben durch die Historische Landeskommission für Steiermark (Graz–Wien–
Leipzig, 1929), str. 165–166).
Ottokars Österreichische Reimchronik, vrstice 7297–7301, MGH Dt. Chron. 5/1, str. 96 ("ein banier
grüene als ein gras, / darinn ein pantel swebte / blanc, als ob ez lebte, / die fuort der degen mære, der
alt Wildonære.").
Kar se tiče barve samega panterja, ga je Otokar iz Geule, kot rečeno, označil kot blanc. Po njegovem je
šlo torej obesedno za belega oz. svetlega panterja. Kasneje je bil panter označen kot srebrn (Argent) na
zeleni (Vert) podlagi (Ottokars Österreichische Reimchronik, vrstice 7297–7301, MGH Dt. Chron. 5/1,
str. 96; Gall, Österreichische Wappenkunde, str. 138; Arthur Charles Fox-Davies, The art of heraldry: an
encyclopaedia of armory (London, 1986), str. 45–46).
Sutter, "Landeswappen und Landesbewußtsein I", str. 59.
Gall, Österreichische Wappenkunde, str. 174–175, 177–178.
Urkundenbuch der Herzogthums Steiermark, Band IV, ur. Heinrich Appelt in Gerhard Pferschy (Graz,
1975), št. 71, 72 ("…ducatum videlicet Austrie et marchionatum Stirie…") (dalje: UBSt IV); Hoensch, Der
goldene König, str. 130–132, 200.
Gall, Österreichische Wappenkunde, str. 179–181.
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Bitka pri Groißenbrunnu leta 1260 (Wikimedia Commons)

trdimo, da je bil sredi 13. stoletja bel (oz. srebrn) panter na zeleni podlagi grb
štajerskega deželnega plemstva – torej članov štajerske deželne zveze, ki so se
okrog svojega prapora zbrali na bojni pohod.
Kot glavno mesto dežele – s tedaj brez dvoma že precej izoblikovano pokrajinsko identiteto – je imel panterja v pečatnem polju svojega pečata tudi Gradec.
Slednji se od tistega na praporu starega Wildonskega malenkost razlikoval. Že na
najstarejšem ohranjenem odtisu graškega mestnega pečatnika (na listini iz leta
1261) je panter na pečatnem polju namreč nosil tudi zlato krono ("goldene dreiblättrige Laubkrone"),51 morda kot znak milosti s strani ogrskega ali češkega kralja
(oba sta bila kot vojvodi na Štajerskem tudi graška mestna gospoda) ali pač spomin na nekdanji poskus Friderika II. Prepirljivca, da bi iz svojih vojvodin napravil
kraljestvo.52 Medtem ko se zdi zadnja možnost še najmanj verjetna, je dejanski
izvor krone najbrž treba iskati pri Otokarju II. Krona izvorno najbrž ni bila mišljena kot ključna prepoznavna značilnost mestnega grba, a se je skozi čas vseeno usidrala kot edina razlika med grbom štajerske dežele in njenega glavnega mesta.53
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Purkarthofer, "Das Wappen der Steiermark", str. 82.
Gradivo za zgodovino Slovencev v srednjem veku, Peta knjiga, ur. Franc in MIlko Kos (Ljubljana, 1928),
št. 859; Dopsch, Länder und Reich, str. 197, 199–201.
Gerhard Pferschy, "Das älteste Siegel der Stadt Graz", v: Siedlung, Wirtschaft und Kultur im
Ostalpenraum. Festschrift zum 70. Geburtstag von Fritz Popelka, ur. Fritz Posch (Graz, 1960), str. 157,
161–162.
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Opozoriti je treba še na nekaj primerov pečatov štajerskih deželanov, ki jih
srečujemo v drugi polovici 13. stoletja. Panterja tako najdemo v (kvadratnem)
pečatu minnesängerja Ulrika Liechtensteinskega iz leta 1270.54 Ulrik je v istem
časovnem obdobju opravljal funkcijo štajerskega maršala. Prav tako se panter
nahaja v več primerih pečata zgoraj že omenjenega Hartnida III. Wildonskega.55 Ta je v sedemdesetih, osemdesetih in devetdesetih letih prav tako nosil
naslov štajerskega maršala. Neki Vitigon, župnik pri sv. Petru (Sankt Peter ob
Judenburg na avstrijskem Štajerskem),56 je bil v štiridesetih in petdesetih letih
štajerski deželni pisar. Tudi on je v tem času uporabljal pečatnik, na pečatnem
polju katerega je bil upodobljen panter.57 Zdi se, da je bil skupni imenovalec pri
vseh omenjenih možeh štajerska deželna oz. dvorna služba, ki je nosilcu očitno prinesla pravico uporabljati panterja v svojem pečatu. Če to drži smemo
sklepati, da so v 13. stoletju pečatnike s štajerskim panterjem uporabljali tudi
drugi nosilci deželnih in dvornih služb – pač v kolikor je bila politična in vojaška situacija v deželi dovolj mirna, da so si ga lahko priskrbeli. Po drugi strani je
prav tako zelo možno, da je bil pri uporabi panterja v pečatu odločilni faktor
članstvo v štajerski deželni zvezi oz. status štajerskih ministerialov (kar so tako
gospodje Liechtensteinski kot gospodje Wildonski nedvomno bili). Kakor tudi
v drugih deželah je bil štajerski grb v zadnjih desetletjih 13. stoletja brez dvoma
že povsem uveljavljen.
Po tem, ko je kralj Otokar II. v svoje roke dobil oblast na Štajerskem, je tam
vladal poldrugo desetletje. Slednjič se je s svojima avtoritativnim načinom vladanja in izvensodno usmrtitvijo Sigfrida Marenberškega uspel hudo zameriti
štajerskemu plemstvu (prav tako kot pred tem Bela IV.).58 Oktobra 1273 je bil
za novega vladarja v Svetem rimskem cesarstvu izvoljen grof Rudolf Habsburški. Novi kralj Rudolf je kmalu po svojem kronanju začel s postopanjem proti
Otokarju. Ta se je moral novembra 1276 odpovedati Avstriji, Štajerski, Koroški, Kranjski, Slovenski marki, Chebu in Pordenoneju.59 Spor med obema dinastoma se je nadaljeval, njuni vojski pa sta se avgusta 1278 odločilno spopadli
pri Dürnkrutu, kakih 52 kilometrov severovzhodno od Dunaja in tik ob današnji avstrijsko-slovaški meji. Kralj Otokar II. je izgubil tako bitko kot življenje.
Decembra 1282 je kralj Rudolf,60 zdaj brez močnega notranjega nasprotnika,
svojima sinovoma Albrehtu in Rudolfu II. skupaj podelil (med drugim) Avstrijo
54
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UBSt IV, št. 365.
Siegenfeld, Landeswappen der Steiermark, str. 45.
Urkundenbuch der Herzogthums Steiermark, Band II, ur. Joseph von Zahn (Graz, 1879), št. 607, 716.
Siegenfeld, Landeswappen der Steiermark, str. 45.
Štih in Simoniti, Na stičišču svetov, str. 117.
Hoensch, Der goldene König, str. 84–88, 130–131, 200–209.
Tone Ravnikar, " Kraji na slovenskem Štajerskem in Maribor v srednjem veku", Studia Historica
Slovenica 6, št. 2–3 (2006), str. 280–282.
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in Štajersko.61 Potem ko se je bil Rudolf II. (v tistem trenutku najbrž star nekaj
več kot 12 let) že naslednje leto svoji oblasti prisiljen odpovedati, je na Štajerskem (kakor tudi v Avstriji) samostojno zavladal takrat približno osemindvajsetletni Albreht.62
Glede razvoja štajerskega grba opisani politični dogodki tudi tokrat niso
prinesli nobenih sprememb. Novi gospodarji štajerske vojvodine so ga začeli
uporabljati v svojih pečatih – pač skupaj z grbi drugih dežel, ki so jim vladali.
Habsburškega leva Avstriji in Štajerski niso vsiljevali – to v tistem trenutku
sploh ni bilo oportuno – zato najbrž sploh niso poskušali. Primera (konjeniškega) pečata Rudolfa II. (v katerem bi morda našli panterja) iz časa,63 ko je ta
nosil naslov štajerskega vojvode, sicer ne poznam. Glede na njegovo starost
ter dejstvo, da je omenjeno funkcijo nosil manj kot pol leta, se zdi neverjetno, da je tak pečat sploh kdaj obstajal.64 Albreht je po letu 1282 kot avstrijski
vojvoda uporabljal avstrijski grb s široko horizontalno prečko v sredini (t. i.
"Bindenschild"), kot štajerski vojvoda pa panterja. V svojem pečatu, ki ga je
uporabljal po podelitvi Avstrije in Štajerske, se sicer ni imenoval le avstrijski
in štajerski vojvoda, temveč tudi habsburški in kyburški grof. Na ščitu, ki ga
nosi v konjeniškem pečatu upodobljeni jezdec je avstrijski grb, na praporu
pa štajerski. Slednjega vidimo tudi na konjevem pregrinjalu. V času Albrehtovega sina Rudolfa III. (†1307) se ni spremenilo dosti,65 je pa bil ta v svojem
pečatu imenovan še za gospoda Kranjske, Slovenske marke, Pordenoneja in
slednjič deželnega grofa Alzacije. Štajerskega panterja najdemo zatem prav
tako v pečatih dveh bratov Rudolfa III., namreč Frideriku Lepem in Albrehtu
II,66 ki sta v prvi polovici 14. stoletja prav tako nosila naslov štajerskega vojvode. Medtem ko so se celotni pečati vseh zgoraj omenjenih dinastov med
seboj bolj ali manj razlikovali, se štajerski grb v vsakem izmed njih ni spreminjal.
V prvo polovico 14. stoletja spada tudi prva danes ohranjena slikovna upo-
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UBSt IV št. 605; Monumenta historica ducatus Carinthiae V. Ed. Hermann Wiessner (Klagenfurt, 1956),
št. 532; Alois Niederstätter, Österreichische Geschichte: Die Herrschaft Österreich: Fürst und Land im
Spätmittelalter (Wien, 2001), str. 81–84.
Richard Reifenscheid, "König Rudolf I. (1273–1291)", v: Die Kaiser: 1200 Jahre europäische Geschichte,
ur. Gerhard Hartmann, Karl Schnith (Wiesbaden, 2006), str. 369–370, 373–375 (dalje: Reifenscheid,
"König Rudolf I."); Richard Reifenscheid, "König Albrecht I. (1298–1308)", v: Die Kaiser: 1200 Jahre
europäische Geschichte, ur. Gerhard Hartmann, Karl Schnith (Wiesbaden, 2006), str. 384.
Sutter, "Landeswappen und Landesbewußtsein I", str. 95–96.
https://www.deutsche-biographie.de/gnd137797877.html#ndbcontent, pridobljeno: 20. 2. 2019;
Reifenscheid, "König Rudolf I.", str. 370.
Miha Kosi, "Dežela, ki je ni bilo: Posavinje med Kranjsko in Štajersko od 11. do 15. stoletja", Studia
Historica Slovenica 8, št. 2–3 (2008), str. 541–549.
Sutter, "Landeswappen und Landesbewußtsein I", str. 95–96.
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Züriški grbovni svitek (Wikimedia Commons)

dobitev panterja na zeleni podlagi,67 čeprav nas je glede barv štajerskega grba v
svoji kroniki nekaj desetletij prej poučil že Otokar iz Geule.68 Kar se tiče slikovnih upodobitev štajerskega panterja, najdemo le-tega torej prvič upodobljenega v t. i. Züriškem grbovnem svitku ("Zürcher Wappenrolle" oz. "Wappenrolle
von Zürich").69 Svitek, ki je domnevno nastal okrog leta 1340 v Konstanci, St.
Gallenu ali Pfäfersu, danes hrani deželni muzej v Zürichu.70 Na njem najdemo
559 grbov in 28 praporov, predvsem iz prostora današnje severne Švice, južne
Nemčije in zahodne Avstrije.71 Štajerski grb (označen le kot "Stir") je tam upodobjen takoj za grbi Ogrske, Češke, Koroške, Avstrije, Bavarske in Saške. Za njim
sta grba vojvod iz Tecka in grofije Kyburg.72
Natisnjen štajerski deželni grb najdemo prvič v letu 1523. V stoletjih, ki so
sledila se ni nikoli bistveno spreminjal. Med drugo svetovno vojno ga je sicer
uporabljala celo t. i. Štajerska domovinska zveza oz. Steirischer Heimatbund, ki
je na slovenskem Štajerskem skrbela za ponemčevanje. Še danes uradno velja,
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Purkarthofer, "Das Wappen der Steiermark", str. 82–83.
Ottokars Österreichische Reimchronik, vrstice 7297–7301, MGH Dt. Chron. 5/1, str. 96.
http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D12809.php, pridobljeno: 15. 2. 2019.
Peter Diem, Die Symbole Österreichs: Zeit und Geschichte in Zeichen : mit über 300 Schwarzweiß- und
Farbabbildungen (Salzburg, 1995), str. 343 (dalje: Diem, Die Symbole Österreichs).
http://www.e-codices.unifr.ch/de/list/one/snm/AG002760, pridobljeno: 14. 2. 2019.
https://web.archive.org/web/20150311184206/http://www.vikinganswerlady.com/ZurichRoll/,
pridobljeno: 14. 2. 2019.
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da gre za srebrnega (in ne belega) panterja na zeleni podlagi, z rdečimi rogovi
in kremplji. Panter iz grla bruha ogenj. Skupaj z že zgoraj omenjenim avstrijskim grbom je štajerski grb eden najstarejših simbolov Evrope.73

Sklep
Pri grbih kot takih gre v evropski tradiciji za fiksne simbolne podobe, ki predstavljajo določenega posameznika, rodbino, mesto ali pokrajino. V praksi
imajo današnji grbi nemalokrat obliko praporov ali ščitov, saj so jih srednjeveški bojevniki nanje tudi slikali. Pri prvotni poslikavi ščitov so prevladovali
jasni, nezamenljivi znaki. Čez čas so se oblikovali v prave umetnine, izdelane
po točno določenih pravilih. V drugi tretjini 12. stoletja so se začele na različnih
koncih Evrope pojavljati heraldične podobe v pečatih.
Enega izmed prvih konjeniških pečatov, v katerem je moč prepoznati tudi
grb, zasledimo pri vojvodi Henriku Levu. V isto časovno obdobje (natančneje v
leto 1160) sega tudi konjeniški pečat štajerskega mejnega grofa Otokarja III. V
njegovem konjeniškem pečatu (na normanskem ščitu, ki ga nosi) prepoznamo
upodobljenega panterja. Zdi se, da se izbira panterja s strani mejnega grofa Otokarja ni mogla zgoditi izključno po njegovi želji. Njegova dinastija je spadala
med bavarsko plemstvo, ki je panterja kot svoj vojaški znak uporabljalo pogosto, če že ne popolnoma obvezno.
V kontekstu bojev češkega kralja Otokarja II. in ogrskega kralja Bele IV. za t.
i. babenberško dediščino se je julija 1260 med obema dinastoma zgodila bitka
pri Groißenbrunnu. Eno izmed najizčrpnejših poročil o bitki dandanes dobimo
iz t. i. Avstrijske rimane kronike. Avtor dotičnega dela je bil odlično izobraženi
vitez Otokar iz Geule. V njegovem besedilu stoji podatek, da je "stari Wildonski"
nosil prapor, "zelen kakor trava", v katerem je lebdel panter "svetel, kakor bi bil
živ". Medtem ko smo štajerskega panterja do sedaj srečali v konjeniških pečatih,
je na tej točki prvič omenjen v besedilu.
Oktobra 1273 je bil za novega vladarja v Svetem rimskem cesarstvu izvoljen grof Rudolf Habsburški. Novi kralj je kmalu po svojem kronanju začel s
postopanjem proti Otokarju. Vojski obeh dinastov sta se avgusta 1278 odločilno spopadli pri Dürnkrutu, kakih 52 kilometrov severovzhodno od Dunaja
in tik ob današnji avstrijsko-slovaški meji. Kralj Otokar II. je tam izgubil tako
bitko kot življenje. Decembra 1282 je kralj Rudolf svojima sinovoma Albrehtu
in Rudolfu II. skupaj podelil (med drugim) Avstrijo in Štajersko. Glede razvo-
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https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrStmk&Gesetzesnummer=20000229,
pridobljeno: 21. 2. 2019; Diem, Die Symbole Österreichs, str. 343–344.
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ja štajerskega grba opisani politični dogodki tudi tokrat niso prinesli nobenih
sprememb. Novi gospodarji štajerske vojvodine so panterja začeli uporabljati v
svojih pečatih – pač skupaj z grbi drugih dežel, ki so jim vladali.
Kar se tiče slikovnih upodobitev štajerskega panterja, najdemo le-tega
prvič upodobljenega v t. i. Züriškem grbovnem svitku ("Zürcher Wappenrolle").
Omnjeni svitek je domnevno nastal okrog leta 1340. Na njem najdemo 559
grbov in 28 praporov, predvsem iz prostora današnje severne Švice, južne Nemčije in zahodne Avstrije. Štajerski grb s panterjem (označen le kot "Stir") je tam
upodobljen takoj za grbi Ogrske, Češke, Koroške, Avstrije, Bavarske in Saške.

Martin Bele
STYRIAN COAT OF ARMS AND IT'S BEGINNINGS IN THE 12TH AND 13TH
CENTURY

SUMMARY
When talking about coats-of-arms we mean fix symbolic depictions representing certain individuals, families, cities or lands. In practice many of today's
established coats-of-arms hold the shape of a banner or a shield, for many of
the medieval warriors would paint them there before battle. The very first painted shields had clear and very simplistic motives which in time grew to become
intricate works of art, painted according to strict rules. Heraldic images started
appearing in different parts of Europe during the second third of the 12th century. One of the first equestrian seals in which a coat-of -arms can also be recognized, can be found belonging to duke Henry the Lion.
An equestrian seal belonging to the Styrian margrave Ottokar III, which
also contains a coat-of-arms, is from the same time period – specifically from
the year 1160. In Ottokar's equestrian seal we recognize a panther depicted in a
Norman-type shield which Ottokar is holding. It seems the choosing of a panther was not Ottokar's exclusive prerogative. His dynasty originated in Bavaria
and Bavarian nobility held the panther as their military sign often if not consistently.
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In July 1260 a battle of Groißenbrunnu took place in the context of fighting between Ottokar II of Bohemia and Bela IV of Hungary for the so called
Babenberg inheritance. One of the most comprehensive reports concerning
the battle comes to us from the excellently educated knight by the name of
Ottokar aus der Gaal, author of the monumental Austrian Rhyme Chronicle. In
its text we find the information about "the old man of Wildon" carrying a banner "green as grass" in which there floated a panther "bright, as if it was alive".
This is the first moment we come across the Styrian panther mentioned in a
written text since previously we only found it in equestrian seals.
Count Rudolph of Habsburg was elected the new ruler of the Holy Roman
Empire in October 1273. Shortly after his coronation he began taking hostal
steps against the abovementioned king Ottokar of Bohemia. The armies of both
dynasts meet and fought decisively in August 1278 at Dürnkrut, about 52 kilometers northeast of Vienna, and right next to present day Austrian-Slovakian
border. King Ottokar lost the battle as well as his life. In December 1282 King
Rudolph was able to grant his sons Albert and Rudolph II the duchies of Austria
and Styria (among other lands). All this caused no change considering the Styrian coat-of-arms. The new Styrian rulers started using the panther in their own
seals – together with the coats-of-arms of others lands that they ruled.
As far as pictoral depictions of the Styrian panther are concerned, the very
first one can be found in the so called Zürich Armorial. The considered Armorial was created around the year 1340. In it we find 559 coats-of-arms and 28
banners, mostly from the area of today's German-speaking Switzerland, southern Germany and western Austria. The Styrian coat-of-arms – designated only
as "Stir" – is depicted right after the coats-of-arms of Hungary, Bohemia, Carinthia, Austria, Bavaria and Saxony.
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Izvleček:

Članek prinaša nova spoznanja o meščanski družini Totting s Ptuja, ki se je
konec 16. stoletja zavihtela med madžarsko nižje plemstvo, ter nudi vpogled
v dejavnike in strategije, ki so k temu prispevali. Vzpon sta trgovcu Benediktu
Tottingu omogočila spretnost pri kovanju dobičkov in premišljeno sklepanje
porok za svoje hčere, s čimer si je pridobil bogate in vplivne zaveznike. Zaradi
zaslug pri financiranju ali oskrbi protiosmanske obrambe je bil v deželah
krone sv. Štefana nobilitiran. Še prej je zakupil dragoceno gospostvo (Zgornji)
Majšperk na Štajerskem, a je v Svetem rimskem cesarstvu do smrti ostal zgolj
meščan. Benediktova vdova Ana, ki je na Ptuju v zgodnjem 17. stoletju s podporo
svojih medkonfesionalnih zavezništev vodila protestantsko šolo za dekleta,
je Majšperk pridobila v fevd, vendar je usodo družine zapečatila prezgodnja
smrt moških potomcev. Prispevek prinaša tudi nove podatke o več ptujskih in
drugih meščanskih družinah, ki so bile v sorodu ali tesno povezane s Tottingi:
Gritscher, Plösch, Strusniger, Zunggo idr.

Ključne besede:

družina Totting, Ptuj, Majšperk, Podravje, meščanstvo, trgovci, protestanti, 16.
stoletje, 17. stoletje

Studia Historica Slovenica
Časopis za humanistične in družboslovne študije

Maribor, letnik 19 (2019), št. 3, str. 653–694,, 175 cit., 8 slik
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški)
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Uvod: vprašanje izvora1
Družina Totting,2 namreč Hans (Janez) in njegov sin Benedikt z ženo Uršulo, je
na Ptuju prvič izpričana leta 1556,3 v času vrveža obširnih prenov mestnega ter
grajskega obzidja, leto po tem, ko je salzburška nadškofija starodavno in strateško pomembno mesto ob Dravi dokončno predala oziroma vrnila Habsburžanom.4 Če je prva omemba družine v deželnoknežjem mestu le posledica lukenj
v virih ali pa je bila sredi 16. stoletja še med novejšimi imigranti, ni znano.
Zgolj na podlagi priimka je o izvoru družine moč le ugibati, saj ne gre za
demonim ali etnonim, a nekaj indicev le obstaja. Svoj priimek so ptujski Tottingi pisali različno, še več variacij je nastalo, ko so ga zapisali drugi: Dotting,
Thoting, Todting, Totingh, Totting, Tottyngh.5 Bržčas gre za nemški priimek,
katerega najbrž najznamenitejši nosilec je bil teolog Heinrich Totting iz Oyte v
14. stoletju, rojen v kraju Altenoythe v grofiji Tecklenburg (danes del mesta Friesoythe na Spodnjem Saškem), ki je deloval zlasti na Univerzi v Pragi, prispeval
pa je tudi k vzpostavitvi dunajske.6 Priimek Dotting je v Nemčiji na Spodnjem
Saškem in v sosednji zvezni deželi Hessen izpričan še danes, enako Dötting v
Severnem Porenju-Vestfaliji.7 Mogoče so tudi ptujski Tottingi izvirali iz zahodnih nemških dežel Svetega rimskega cesarstva. Trgovski stiki, ki so jih meščani
Ptuja tam že sredi 15. stoletja stkali z obiski sejmov v Frankfurtu ob Majni (an
der Main),8 so tezi vsekakor v prid.
Manj verjetno priimek označuje izvor v krajih Dötting na Bavarskem oziroma v Zgornji Avstriji ali Titting (nekoč Dutting) na Bavarskem, saj bi demonim
gotovo imel pripono -er. Priimek Döttinger je danes sicer izpričan v nemških
zveznih deželah Baden-Württemberg in Bavarska.9

1

2

3

4

5
6

7
8
9

Članek je nastal v okviru raziskav pri projektu J6-9354 (A): Kultura spominjanja gradnikov slovenskega naroda in države, ki ga sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
(ARRS).
Benedikt Totting in zlasti njegova druga žena Ana štajerskemu zgodovinopisju nista neznana, a je
bilo zaradi velikih izgub starejšega ptujskega gradiva (Dejan Zadravec, Ptujski meščani do uničujočega
požara leta 1684: biografsko-prosopografski priročnik (Ptuj, 2017), str. 13–31 (dalje: Zadravec, Ptujski
meščani)) védenje o družini doslej zelo fragmentarno (prim. prav tam, str. 292–294).
Joseph von Zahn, "Ueber ein Admontisches Formelbuch aus dem 16. Jhrh.", Beiträge zur Kunde steiermärkischer Geschichtsquellen 14 (1877), str. 130 (dalje: Zahn, "Ueber ein Admontisches Fromelbuch").
Hans Pirchegger, Die Untersteiermark in der Geschichte ihrer Herrschaften und Gülten, Städte und
Märkte (München, 1962), str. 75 (dalje: Pirchegger, Die Untersteiermark); Othmar Pickl, "Pomen Ptuja
kot mednarodnega trgovskega mesta od 14. do 17. stoletja", v: Ptujski zbornik VI/1, ur. Bojan Terbuc et
al. (Ptuj, 1996), str. 475 (dalje: Pickl, "Pomen Ptuja").
Zadravec, Ptujski meščani, str. 292.
Albert Lang, "Heinrich Totting von Oyta", v: Neue Deutsche Biographie, Achter Band: Hartmann–
Heske. (Berlin, 1969), str. 426.
Gen-Wiki – das Genealogie-Wiki, http://wiki-de.genealogy.net, pridobljeno: 17. 3. 2019.
Pickl, "Pomen Ptuja", str. 475.
Gen-Wiki – das Genealogie-Wiki, http://wiki-de.genealogy.net, pridobljeno: 17. 3. 2019.
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Ptuj (Georg MatthäusVischer, Topographia Ducatus Stiriae (Graz, 1681))

Tretja možnost izvora Tottingov se nakazuje v Ptuju bližnjih deželah svetoštefanske krone, s katerimi je Benedikt imel tesne stike. Družinsko ime bi lahko
bilo germanizirana oblika priimka Tot, madžarskega etnonima, ki označuje Slovana.10 Na Ptuju je meščan Martin Thott izpričan leta 151311 in ne bi bilo nenavadno, če bi si sam ali njegovi potomci ponemčili priimek. Tako je v 16. stoletju
storil ljubljanski meščan in mestni pisar Vincenc Primož Strusnikh (Stružnik),
ko je družinsko ime spremenil v Strusniger.12
Od koder koli so Tottingi prišli na Ptuj, mesto je od druge polovice 14. do
konca 16. stoletja nenehno privabljalo ljudi na sledi dobičkom veletrgovine
med cesarstvom, deželami svetoštefanske krone in italijanskimi državami, ki je
tekla skozenj.13

10

11
12

13

Gorazd Makarovič, Ko še nismo bili Slovenci in Slovenke: novoveške etnične identitete pred slovensko
narodno zavestjo (Ljubljana, 2008), str. 46–47.
Zadravec, Ptujski meščani, str. 292.
Vladislav Fabjančič, "Ljubljanski Frankoviči v 16. in 17. stoletju", Kronika slovenskih mest 6 (1940), str.
144, op. 28 (dalje: Fabjančič, "Ljubljanski Frankoviči").
Pickl, "Pomen Ptuja", str. 468–481.
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Vzpon meščana
Najkasneje leta 155614 je Benedikt Totting prvič stopil v zakonski stan, saj je kot
njegova žena tedaj že izpričana Uršula, hči Blaža Fintza iz zgornještajerskega
Eisenerza.15 Železarski trg je bil eno zgodnejših in močnejših središč protestantizma v deželi,16 zato je Benedikt s poroko morda sprejel tudi "čisti evangelij",
čeprav zgolj poroka z evangeličanko ne bi nujno narekovala še njegovega izstopa iz katoliške Cerkve. Naj je Uršula v zakon prinesla Luthrove nauke ali ne,
Benediktu je rodila hčerke Ano, Marjeto in Katarino oziroma so vsaj te preživele otroštvo.17 Ker se je najmlajša, Katarina, poročila leta 1588,18 oče pa je v
zakon najverjetneje ni oddal pred dopolnjenim 15. letom starosti,19 je Uršula
vsaj leta 1573 morebiti še živela. Mogoče je, kot mnoge ženske tiste in kasnejših
dob, ne glede na stan, umrla med porodom ali kmalu zatem.
Stike z Eisenerzom je morda vzpostavil že Benediktov oče, ki je bržkone
bil trgovec, saj je kot tak izpričan Benedikt,20 čeprav šele desetletja po poroki
z Uršulo. V predmoderni dobi, pa tudi kasneje, sta se obrt in poklic praviloma prenašala z očeta na sina in tudi poroke so meščani zelo pogosto sklepali
s sorodnicami ali vdovami svojih cehovskih, poklicnih ali trgovskih tovarišev.
Posledično gre sklepati, da je bil trgovec tudi Blaž Fintz, Hans ali vsaj Benedikt
Totting pa njegova poslovna partnerja. Nedvomno sta očeta mladoporočencev
imela pomembno, če ne kar odločilno besedo pri sklenitvi poroke. Morda so
Blaž, Hans in Benedikt sodelovali v z železarstvom tako ali drugače povezani trgovini,21 ki je skozi Ptuj in Varaždin, kjer je Benedikt kasneje imel stike,22
vodila v dežele svetoštefanske krone oziroma je oskrbovala vojsko na mejah in

14

15
16

17

18

19

20

21
22

Sodeč po inventarju Ane Totting, sta Benedikt in Uršula poročno pogodbo sklenila leta 1557
(Steiermärkisches Landesarchiv (StLA), Landschaftliches Archiv (LA), fond Landrecht (LR), Karton
1327, Heft 9, Totting (dalje: LR 1327/9 Totting itd.), Inventar pokojne plemenite gospe Ane Totting
na Majšperku, 28. april 1621, Popis listin: št. 61), vendar je treba opozoriti, da datacije in drugi podatki
iz dokumentov, ki so bili popisani v zapuščinskih inventarjih, niso zmeraj zanesljivi.
Zahn, "Ueber ein Admontisches Formelbuch", str. 130.
Paul Dedic, Der Protestantismus in Steiermark im Zeitalter der Reformation und Gegenreformation
(Leipzig, 1930), str. 47 (dalje: Dedic, Der Protestantismus); Regina Pörtner, The Counter-Reformation
in Central Europe: Styria 1580–1630 (Oxford, 2001), str. 158–163 in 166–169 (dalje: Pörtner, The
Counter-Reformation).
StLA, LA, LR 884/1 Plesch [sic], Pritožba otrok in vnukov Benedikta Tottinga čez Marijo Gritscher pri
sv. rimskem cesarju Ferdinandu II., 1621.
StLA, LA, LR 1327/9 Totting, Inventar pokojne plemenite gospe Ane Totting na Majšperku, 28. april
1621, Popis listin: št. 24.
Prim. Dušan Kos, O melanholiji, karierizmu, nasilju in žrtvah: tržaška afera Gallenberg 1740 (Koper,
2004), str. 73 (dalje: Kos, O melanholiji).
Theodor Graff, Bibliographia Widmanstadiana: die Druckwerke der Grazer Offizin Widmanstetter,
1586–1805 (Graz, 1993), št. 45, str. 17 (dalje: Graff, Bibliographia).
Prim. Pickl, "Pomen Ptuja", str. 471.
Zadravec, Ptujski meščani, str. 292.
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Eisenerz (Wolf Helmhart von Hohberg, Georgica Curiosa Aucta II (Nürnberg, 1695))

frontah z Osmansko državo. Vsekakor je Benedikt prošnji za nobilitacijo, več
desetletij kasneje, izpostavil služenje v "bojih na Madžarskem",23 a ker ni verjetno, da bi bogati trgovec osebno sodeloval v bitkah, se je gotovo izkazal pri
oskrbi ali financiranju krajiškega vojaštva.
Sodeč po letu, najkasneje v katerem je stopil v zakon, se je Benedikt najbrž
rodil v prvi polovici tridesetih let 16. stoletja ali še prej. Cehovski mojstri so se v
zgodnjem novem veku praviloma poročali po dopolnjenem 25. letu starosti,24
leto zatem, ko so dosegli polnoletnost, in verjetno je bilo vsaj pri premožnejših trgovcih podobno. Benediktova nevesta je bila gotovo nekaj let25 do največ

23

24

25

Österreichisches Staatsarchiv (OeStA), Allgemeines Verwaltungsarchiv (AVA), Adelsarchiv, fond
Reichsadelsakten (dalje: RAA), Allgemeine Reihe 427.37, Nobilitacija Andreja oz. Benedikta Tottinga
s Ptuja na Štajerskem, 16. januar 1590, Praga. Za posredovanje fotografij dokumenta se zahvaljujem
Gregorju Antoličiču.
Dušan Kos, Zgodovina morale. 1, Ljubezen in zakonska zveza na Slovenskem med srednjim vekom in
meščansko dobo (Ljubljana, 2015), str. 120.
Ženske iz nižjih slojev so se praviloma poročale pri zgodnjih dvajsetih (Ulinka Rublack, The Astronomer
and the Witch: Johannes Kepler's Fight for His Mother (Oxford, 2015), str. 22 (dalje: Rublack, The
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desetletje26 mlajša od njega in se je, sodeč po letu, v katerem je že izpričana kot
poročena, najbrž rodila najkasneje leta 1541. Sorojenci zakoncev v virih niso
izpričani, a sta jih gotovo imela, četudi ni nujno, da so preživeli otroštvo.
Polnoletnost, sklenitev zakonske zveze, vzpostavitev ter z družbenimi pričakovanji skladno vodenje lastnega gospodinjstva so meščanski skupnosti, v
prvi vrsti njegovim sosedom, pokazale, da je Benedikt časten in zaupanja vreden hišni gospodar ali oče (Hausvater). Od Uršule se je medtem pričakovalo,
da bo možu rojevala potomce, vodila gospodinjstvo ter kot krepostna žena
skrbela za varovanje družinske in lastne časti.27 Benedikt je kot hišni gospodar
prejel pravico oziroma, pravilneje, dolžnost do sodelovanja v mestnih zadevah,
omogočen mu je bil tudi vstop v mestni svet. Že odkar je postal opravilno ali
poslovno sposoben (vogtbar),28 pa je bil obvezan sodelovati pri obrambi mesta,
s čimer je bila povezana dolžnost do nošenja orožja, ki jo je meščan imel vsaj
do 60. leta starosti.29
Benedikt nikoli ni bil pozvan k obrambi Ptuja, saj v času njegovega življenja
ni bil neposredno ogrožen. Kljub temu je v mestu v relativni bližini osmanske
meje nedvomno obstajal strah pred napadom. Tako zaradi novic in govoric
o dogajanju v bližnjih hrvaških ter madžarskih deželah, kot v gotovo še zelo
živem spominu na pustošenje stotisočglave armade Sulejmana Zakonodajalca
po Dravskem polju septembra leta 1532, ko se je po porazu pri Kisegu (Kőszeg)
vračala domov, vmes pa neuspešno oblegala še Ptuju sosednji Maribor.30
Po letu 1556 se za Benediktom Tottingom in njegovo družino sled v virih
izgubi za poldrugo desetletje. Medtem se je vzpel na vrh ptujskega meščanstva in je leta 1572 izpričan kot mestni sodnik. Če se je Benedikt za uspeh in
članstvo v meščanski eliti lahko zahvalil zlasti lastnim sposobnostim kovanja
dobičkov ter, posledično, ugleda in vpliva ali pa je družbeni položaj "podedoval" po očetu, ni znano. Navsezadnje je Hans Totting izpričan le v eni notici
iz leta 1556. Vsekakor Benedikt po očetu ni podedoval meščanskega stanu, za

26
27

28

29

30

Astronomer)).
Prim. op. 28 v pričujočem članku.
Ronald G. Asch, Europäischer Adel in der Frühen Neuzeit: eine Einführung (Köln, 2008), str. 108–109
(dalje: Asch, Europäischer Adel).
Oba spola sta v notranjeavstrijskih deželah v zgodnjem novem veku za poslovno oziroma opravilno
sposobna veljala z dopolnjenim 14. letom starosti (Metod Dolenc, Pravna zgodovina za slovensko
ozemlje: sostavni očrt (Ljubljana, 1935), str. 303), a se je meja sčasoma dvigala (Kos, O melanholiji,
str. 251). Kaže, da je v zgodnjem 17. stoletju že bila 15 let (prim. StLA, LA, LR 884/1, Pritožba otrok in
vnukov Benedikta Tottinga čez Marijo Gritscher pri sv. rimskem cesarju Ferdinandu II., 1621).
B. Ann Tlusty, The Martial Ethic in Early Modern Germany: Civic Duty and the Right of Arms (Houndmills,
2011), str. 17, 23 in 73.
O obleganju glej npr. Jože Mlinarič, "Turki in Maribor v prvi polovici 16. stoletja ter družina
Willenrainerjev", v: Melikov zbornik: Slovenci v zgodovini in njihovi srednjeevropski sosedje, ur. Vincenc
Rajšp et al. (Ljubljana, 2001), str. 251–271.
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katerega je moral ob polnoletnosti ali ob priselitvi šele zaprositi.31 Zaradi lukenj
v virih prav tako ni jasno, če je Benedikt funkcijo mestnega sodnika opravljal en
ali več mandatov. A položaja ni pridobil čez noč, najprej je moral postati mestni
svétnik.
Za mestnega sodnika je bil Benedikt v skladu z 10. členom mestnega statuta iz leta 1513 verjetno izvoljen na dan sv. Petra,32 22. februarja 1572. Če je
funkcijo vršil do izteka enoletnega mandata, ga je sredi decembra 1572 doletela nevsakdanja čast. Na čelu mestnega sveta se je poklonil deželnemu knezu
Karlu II., ki je zaradi izbruha neke kužne bolezni v Gradcu del zime prebil na
ptujskem gradu (vsaj od 14. decembra do 3. februarja).33 Slavnostni sprejem, ki
so ga bile mestne oblasti dolžne prirediti v čast deželnemu in mestnemu gospodu ter njegovemu spremstvu, se je Benediktu in celotnemu prebivalstvu mesta
nedvomno živo vtisnil34 v spomin.
Nadvojvoda Karel se je med bivanjem na Ptuju gotovo vsaj občasno udeležil maše v mestni župnijski cerkvi sv. Jurija, najverjetneje že zelo kmalu po
prihodu, morda še isti dan. Vsaj prvič in najbrž še ob božiču sta se mu pri bogoslužju verjetno pridružila tudi mestni sodnik in svet ter vsaj del meščanske elite,
morda brez ozira35 na konfesionalne ločnice. Maša, katere se je udeležil deželni
knez, je bila sočasno vrhunski verski, družbeni in politični dogodek, ki bi lahko
celo v tako optimističnem letu za štajerske protestante, kot je bilo 1572., k spreobrnitvi prepričal kakšnega bolj "mlačnega" evangeličana, nedvomno pa je v
veri utrdil katoliško meščanstvo. Če je med slednjim bil tudi Benedikt, ni znano.
31

32
33

34

35

Hkrati je moral novi meščan izkazati zakonsko rojstvo, izučitev v obrti, lastništvo hiše, nepodložnost
gosposki, da ni svobodni kmet ali meščan drugega mesta, ne nazadnje pa tudi, da se bo v določenem
roku poročil, če še ni bil (Barbara Žabota, "Rodbina Khisl: novoveška zgodba o uspehu", Kronika:
časopis za slovensko krajevno zgodovino 51, št. 1 (2003), str. 2). Na Ptuju je vstop med meščane določal 44. člen mestnega statuta iz leta 1513 (prevod): "Kdor prejme meščansko pravico. Ta priseže in da
sodniku in mestu po štirideset denaričev; če je pa za ženo vzel meščanovo hčer ali meščanko ali ima
hišo v mestu, je oproščen pristojbine, toda kljub temu mora priseči" (Marija Hernja Masten in Dušan
Kos, Statut mesta Ptuja 1513 (Ptuj, 1999), str. 103).
Prav tam, str. 75; prim. Zadravec, Ptujski meščani, str. 375.
Andrej Hozjan, "Deželni knez notranje Avstrije Karel II. Habsburžan na Ptuju poleti 1578", Acta Histriae
26, št. 1 (2018), str. 86–87.
O doživljanju vladarskih obiskov v mestih cesarstva v 16. stoletju glej npr. Philip Hahn, "The Emperor’s
Boot, or: Perceiving Public Rituals in the Urban Reformation", German History 35, št. 3 (2017), str.
362–380.
Da bi si mestni sodnik in svet, četudi (deloma) protestantska, drznila v prisotnosti deželnega kneza in
mestnega gospoda zavrniti skupni obisk maše, kot so 28. aprila 1564 storili kranjski deželni stanovi
A.V. pred dedno poklonitvijo Karlu (Josip Gruden, Zgodovina slovenskega naroda. Del 1. (Celje, 1992
[1910–16]), str. 654), se ne zdi prav verjetno. A tudi v primeru ločenih bogoslužij najbrž ne bi izostal
skupni sklepni Te Deum (prim. Sašo Jerše, "Vera, upanje, oblast: o notranjeavstrijskem političnem imaginariju v času verskih vrenj", v: Vera in hotenja: študije o Primožu Trubarju in njegovem času, ur. Sašo
Jerše (Ljubljana, 2009), str. 68). Leta 1587 je kot (ne nujno izključno) protestantski bogoslužni prostor
na Ptuju izpričana nekdanja cerkev Vseh svetih, stoletje poprej še sinagoga (Erich Winkelmann, "Zur
Geschichte des Lutherthums im untersteirischen Mur- und Draugebiet", Jahrbuch der Gesellschaft für
die Geschichte des Protestantismus im ehemaligen und im neuen Österreich 54 (1933), str. 105).
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Morda je protestant postal tisto pomlad, ko je Štajersko po graški verski pomiritvi, sklenjeni 1. marca, zajel nov val javne recepcije augsburške veroizpovedi
(A.V.). Mestne oblasti januarja leta 1572 Ptuja sicer niso ne oklicale za mesto
A.V., kar so, med drugimi, storile mariborske, ne obelodanile, da to nameravajo
storiti, kot, denimo, celjske.36 Benedikt je odločitev bodisi pozdravil bodisi ji
nasprotoval kot mestni svétnik, če ni bil za mestnega sodnika izvoljen že leta
1571.
V znanem letu sodniškega mandata je Benedikt izpričan kot lastnik dveh
hiš na Ptuju, manjše z enim in večje z dvema dimnikoma,37 24. maja 1573 pa je
kupil še hišo na Svinjskem trgu (Schweinmarkt),38 morda že z mislijo na razširitev družine.

Sorodstvene vezi
Slabi dve desetletji po njuni prvi omembi v virih je Benedikt v zakon oddal svojo
in Uršulino najstarejšo hči. Z mladenko (Jungfrau) Ano Totting se je 13. julija
1575 oženil39 ptujski meščan in trgovec Hieronim Zunggo40, po poklicu sodeč

36
37
38

39

40

Dedic, Der Protestantismus, str. 47 in 49.
Zadravec, Ptujski meščani, str. 292.
StLA, LA, LR 1327/9 Totting, Inventar pokojne plemenite gospe Ane Totting na Majšperku, 28. april
1621, Popis listin: št. 25.
StLA, LA, LR 1327/9 Totting, Inventar pokojne plemenite gospe Ane Totting na Majšperku, 28. april
1621, Popis listin: št. 22.
Priimek morda kaže na madžarski izvor (Czonka, Zunckha, Zungkha: Csonka). Izvzemši Samobor
in Grgurića, so v deželah svetoštefanske krone izpričani Hieronimovi stiki z zlatarjem Krištoforom
Zerkom v Varaždinu leta 1589 ter z Jurijem Dvornischitschem (Dvornišić) v Vinici leta 1598 (StLA,
LA, LR 589/3 Lamberg, Inventar za dvor Spodnji Majšperk Viljema barona Lamberga s Črnela, Jabel in
Majšperka, 21. marec 1617, Popis listin: št. 41; Zadravec, Ptujski meščani, str. 327–328). Leta 1592 je
Zunggu Elizabeta baronica Székely zaradi dolgov v višini 2.230 goldinarjev (gld) zastavila vasi Gorišnica
in Zabovci, od katerih je leta 1595 kupil posesti, pravice in dohodke, ocenjene na 400 gld: ribolov v
Pesnici, hrastov gaj, 12 oralov njiv, oral senožeti ter ostanki nekega plemiškega sedeža. Zabovce je do
leta 1599, ko je bil nobilitiran (OeStA, AVA, Adelsarchiv, RAA, Allgemeine Reihe 474.1, Izboljšava grba
in nobilitacija za Hieronima Zungga, 6. avgust 1599, Praga), izgubil, Gorišnico z 18 podložniki pa je
leto zatem dokončno pridobil od gorskega mojstra Székelyev, Hrvata Franja Grgurića, dolgoletnega vojnokrajiškega uslužbenca (o njem: Andrej Hozjan, Prve pošte i poštari kontinentalne Hrvatske:
postanak i djelatnost vojnokrajiškog poštanskog sustava na području između Kupe in Mure do 1606.
godine (Zagreb, 2017), str. 109–110 (dalje: Hozjan, Prve pošte)). Vsaj leta 1604 je Hieronim v posesti imel še en "lamberški dvor". V popisu listin v inventarju Viljema barona Lamberga je Ana Zunggo
že leta 1611 izpričana kot vdova v dvorcu Muretinci (StLA, LA, LR 589/3 Lamberg, Inventar za dvor
Spodnji Majšperk Viljema barona Lamberga s Črnela, Jabel in Majšperka, 21. marec 1617, Majšperk,
Popis listin: št. 40), vendar je Hieronim Zunggo najkasneje 16. julija 1612 (Zgodovinski arhiv na Ptuju
(ZAP), fond Minoriti Ptuj, šk. 29, str. 134–135) še živel. Zapis Ane kot vdove se zato očitno nanaša na
čas izdelave inventarja, torej je Hieronim umrl enkrat pred spomladanskim enakonočjem leta 1617.
Adam Zunggo je po očetu podedoval vsaj posest v Gorišnici, ki je sodila k "staremu dvoru" v Ragendorff
in getreüsach pri Pesnici (StLA, LA, LR 1515, Franc Lang in Matej Kharner štajerskemu deželnemu
upravitelju glede cenitve Zunggovih székelyskih posesti, 10. maj 1599, Ptuj; prav tam, Glavni doka-
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najverjetneje Benediktov poslovni partner. V zakonu je Ana, ki se je morda
rodila že leta 1556, povila sinove Adama, Andreja, Hieronima ml. in Antonija;41
Benediktove vnukinje v viru, ki navaja njegove dediče niso izpričane, kar pa ne
pomeni, da jih ni bilo.42 S poroko je Zunggo postal član Benediktove družine in
za svoj vzpon v naslednjih desetletjih sta se najverjetneje lahko zahvalila tudi
drug drugemu.
Sled za Tottingi se po Anini poroki znova izgubi za deset let, ko je Benedikt
26. maja 1585 v zakon oddal drugo hči: mladenka Marjeta Totting se je omožila
z magistrom Ulrikom Holzerjem.43 Če sta imela otroke, potem pred letom 1591
le hčere.44 Ulrik Holzer je najverjetneje identičen s študentom iz Gradca, ki je
bil 21. julija 1579 imatrikuliran na protestantski univerzi v Wittenbergu.45 Na
slovitem saškem vseučilišču je gotovo meščanski sin študiral pravo in kasneje
postal prokurator štajerskega ograjnega sodišča.46 Vsekakor je pravnik v družini ambicioznemu Benediktu prišel še kako prav.47 Bržčas je bil Ulrik sorodnik,

41

42

43

44

45

46

47

zni člen in popis prič v zadevi Adama Zungga zoper Ferdinanda barona Herbersteina, 1617; prav
tam, LR 589/3 Lamberg, Inventar za dvor Spodnji Majšperk Viljema barona Lamberga s Črnela, Jabel
in Majšperka, 21. marec 1617, Majšperk, Popis listin: št. 40; prav tam, LR 686/1 Mannsperg, Cenitev
gospostva Majšperk, 29. december 1604; prav tam, LR 1327/9 Totting, Inventar pokojne plemenite
gospe Ane Totting na Majšperku, 28. april 1621, Popis listin: št. 85; Pirchegger, Die Untersteiermark,
str. 76).
Adam je najbrž umrl pred letom 1624, ko je hčere in vnuke Benedikta Tottinga v sporu za njegovo
dediščino že zastopal Hieronim Zunggo ml. (StLA, LA, LR 1515, Odgovor v zadevi Zunggovih dedičev
zoper Marijo Gritscher, 13. januar 1624 (prepis)). Hieronim ml. se je rodil na Ptuju leta 1593. V veroizpovedi je sledil očetu, a ga je v verski vnemi prekosil: leta 1613 je v Rimu vstopil v Družbo Jezusovo.
V letih 1620–21 je v Gradcu študiral teologijo, nato pa odšel v Gorico, kjer je leta 1624 izpričan kot
minister jezuitskega kolegija. Umrl je leta 1634 na Dunaju (Stanislav Južnič, "Spodnještajerski in prekmurski jezuitski matematiki in fiziki", Zgodovina za vse: vse za zgodovino 23, št. 2 (2016), str. 71).
Antonij Zunggo je postal notranjeavstrijski vojni komisar, leta 1636 pa je prejel še svétniški naziv.
Leta 1654 je še živel (StLA, LA, LR 1515, Sveti rimski cesar, češki in madžarski kralj itd. podeli Antoniju
Zunggu svétniški naziv, 6. avgust 1636; prav tam, Cenitev v sporu za Pesniški dvor pri Ptuju med
Antonijem Zunggom in Melhiorjem Widmayrjem, 19. december 1654, Ptuj). V letih 1610–18 je izpričan ptujski meščan Pavel Zunggo; čeprav sorodstvena povezava s Hieronimom ni znana, je uporabljal
tudi njegov plemiški (!) grb (Zadravec, Ptujski meščani, str. 328; prim. op. 134 v pričujočem članku).
Tudi za s Ptujem vsaj posredno povezano Marijo Zunggo njena sorodstvena povezava s Hieronimom
ni znana (StLA, LA, LR 1515, Zahteva Marije Zunggo Juriju Dvornišiću za vračilo denarja, po 15. januarju 1617 (koncept)).
StLA, LA, LR 884/1 Plesch, Pritožba otrok in vnukov Benedikta Tottinga čez Marijo Gritscher pri sv.
rimskem cesarju Ferdinandu II., 1621.
StLA, LA, LR 1327/9 Totting, Inventar pokojne plemenite gospe Ane Totting na Majšperku, 28. april
1621, Popis listin: št. 21.
StLA, LA, LR 884/1 Plesch, Pritožba otrok in vnukov Benedikta Tottinga čez Marijo Gritscher pri sv.
rimskem cesarju Ferdinandu II., 1621.
Karl Eduard Förstemann, Album Academiae Vitebergensis ab a. Ch. MDII usque ad a. MDCII, volumen
secundum (Halle, 1894), str. 283.
Med protireformacijo je bil poleti leta 1599 več tednov zaprt, ker se je na protestantskem pogrebu neke
"Stürkhovske mladenke" prisotnim zahvalil za prisotnost (Johann Loserth, Ein Hochverratsprozess
aus der Zeit der Gegenreformation in Innerösterreich (Wien, 1900), str. 323 in 350), očitno na "neprimeren" način.
Inventar Ane Totting beleži sveženj njegovih pisem in odgovorov nanje (StLA, LA, LR 1327/9 Totting,
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morda sin istoimenskega graškega mesarja, torej že v izhodišču premožnejšega48 meščana.49 Z Benediktom bi se lahko spoznala preko živinske trgovine, ki
je med Beneško republiko ter deželami svetoštefanske krone po t. i. kraški ali
ljubljanski cesti vodila skozi Ptuj in v kateri so bili mesarski mojstri udeleženi
tudi kot veletrgovci.50 Prav tako bi moža stike lahko navezala med oskrbo krajiškega vojaštva.
Gotovo pa so Benediktovi stiki z deželami svetoštefanske krone botrovali poroki njegove najmlajše hčere, Katarine, s Tomanom Zipnikhom (Tomaž
Cipnik), 15. maja 1588.51 Imela sta sina Karla, hčere niso znane.52 Zipnikh je bil
ob poroki, ki verjetno ni bila njegova prva, že desetletje vrhovni mitničar oziroma tridesetničar Hrvaške in Slavonije, s tem pa eden najvplivnejših tamkajšnjih
uradnikov. Na položaj, ki mu je nedvomno tudi osebno prinašal visoke53 dobičke, ga je, s pristankom nosilca krone sv. Štefana, postavil nadvojvoda Karel II.
Tudi zaradi izkušenj, ki si jih je Zipnikh pridobil v rodni deželi kot višji uradnik
samostana Millstat na Koroškem, ki ga je za deželnega kneza upravljal od leta
1575. Odlične zveze je imel Zipnikh tudi pri štajerskih deželnih stanovih, nevesti oziroma tastu pa se je lahko postavljal še z zakupom dohodkov župnije
Rogatec, ki jih je pridobil leta 1586.54
Tudi Benediktov prvi zet, Zunggo, se je imel s čim pohvaliti v letu Katarinine poroke. S ptujskim meščanom in trgovcem Janezom Aleksandrom Marenzijem55 sta od hrvaškega bana Tomaža grofa Erdődya, enega od bodočih poveljnikov zmagovalcev nad Hasan-pašo Predojevićem v bitki pri Sisku, zakupila
rudnik bakra pri Samoboru na Hrvaškem. Rudnik v Rudah je bil med najve-

48

49

50
51

52

53
54

55

Inventar pokojne plemenite gospe Ane Totting na Majšperku, 28. april 1621, Popis listin: št. 70),
morda s pravnimi nasveti.
Prim. Erich Winkelmann, "Zur Geschichte des Lutherthums im untersteirischen Mur- und Draugebiet:
Der Geheimprotestantismus", Jahrbuch der Gesellschaft für die Geschichte des Protestantismus im ehemaligen und im neuen Österreich 58 (1937), str. 40 (dalje: Winkelmann, "Der Geheimprotestantismus").
Leta 1534 je deželnim stanovom v Gradcu za 600 funtov prodal stavbo, stoječo južno od deželne
hiše (Joseph Wartinger, "Entstehung des Landhauses oder Ständehauses in Grätz", Steiermärkische
Zeitschrift 5, št. 1 (1838), str. 122).
Pickl, "Pomen Ptuja", str. 468–472.
StLA, LA, LR 1327/9 Totting, Inventar pokojne plemenite gospe Ane Totting na Majšperku, 28. april
1621, Popis listin: št. 24.
StLA, LA, LR 884/1 Plesch, Pritožba otrok in vnukov Benedikta Tottinga čez Marijo Gritscher pri sv.
rimskem cesarju Ferdinandu II., 1621.
Prim. Pickl, "Pomen Ptuja", str. 476–478.
Vrhovni mitničar je očitno ostal do smrti leta 1611, dohodke župnije Rogatec pa je imel v zakupu
vsaj do leta 1599. V letih 1594–97 je izpričan še kot krajiški poštar, nekaj časa pa v Nedelišću pri
Čakovcu tudi kot kraljevi poštni mojster. Leta 1598 je od Ludvika pl. Dietrichsteina kupil dvor oziroma urad Pogled in ga najbrž obdržal do smrti. Kot lastnik urada je bil več let v ostrem sporu s kartuzijo
Žiče zaradi ribolova. Nekaj posesti je imel tudi v okolici Slovenskih Konjic (Hozjan, Prve pošte, str.
137–138; Jože Koropec, "Zbelovo, Studenice, Pogled do srede 17. stoletja", Časopis za zgodovino in
narodopisje 51=NV16, št. 2 (1980), str. 276–277; Pirchegger, Die Untersteiermark, str. 149).
O njem: Zadravec, Ptujski meščani, str. 179.
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čjimi tedanje Evrope, njegovi prihodki pa so bili ključni zlasti za financiranje
obrambe pred Osmani. Bogati trgovci, kot sta bila Zunggo in Marenzi, so bili v
rudarstvu zelo zaželeni, ker so premogli dovolj kapitala za financiranje proizvodnje. Izvoz samoborskega bakra je bil preko Ljubljane in Trsta56 oziroma Reke
usmerjen predvsem v Beneško republiko ter v južnoitalijanske dežele španskih
Habsburžanov. Drugi proizvod rudnika, médi, so potovale zlasti na sever, proti
Salzburgu in Nürnbergu, večje količine pa so jih trgovci menjavali tudi za železo
iz Zgornje Štajerske.57
Na severu vojvodine je vsaj zaradi poroke z Uršulo stike imel tudi Benedikt
Totting. Morebiti so Zunggovemu in Marenzijevemu zakupu samoborskega
rudnika botrovale tako Benediktove kot Zipnikhove zveze, pri čemer bi slednje lahko bile celo odločilne. Uršula Totting uspehov prvega zeta in poroke
svoje najmlajše hčere ni dočakala. Kdaj je umrla, ni znano, a vdovec Benedikt se
je morda že v drugi polovici sedemdesetih let 16. stoletja, najkasneje pa v prvih
letih naslednjega desetletja poročil z Ano Strusniger.
Ana je na Ptuj najbrž prišla iz Volšperka (Wolfsberg) na Koroškem, kjer
je imela brata Jurija Adama, uglednega meščana in večkratnega mestnega
sodnika,58 gotovo pa tudi protestanta. Njuna sestra Marija59 se je na Kranjskem
56

57

58

59

Leta 1600 je izpričano Zunggovo sodelovanje s tržaškim trgovcem Joštom Morelzijem (StLA, LA,
LR 589/3 Lamberg, Inventar za dvor Spodnji Majšperk Viljema barona Lamberga s Črnela, Jabel in
Majšperka, 21. marec 1617, Popis listin: št. 83).
Neven Budak, "Rudnik u Rudama kraj Samobora od XV. do kraja XVII. stoljeća", Radovi Zavoda za
hrvatsku povijest 27 (1994), str. 75–81 (dalje: Budak, "Rudnik"); Pickl, "Pomen Ptuja", str. 480.
Jurij Adam Strusnig ali Strusniger je bil mestni sodnik vsaj v letih 1588–89, nekaj časa pa tudi upravitelj
meščanske proštije. Jurijeva prva žena, izpričana leta 1582, je bila Katarina, roj. Teul. Če sta imela otroke, ni znano. Po Katarinini smrti se je poročil z Magdaleno, katere dekliški priimek ni znan. Do leta
1621 je ovdovela in se poročila z nekim Prandtmayrjem, Jurija Adama pa so preživeli tudi trije otroci
(StLA, LA, LR 884/1 Plesch, Pisanje Magdalene vdove Strußnigg štajerskemu deželnemu upravitelju
glede dediščine Ane Totting, 1621; Fritz Wittmann, Erich Oberländer, Häuserchronik der Wolfsberger
Altstadt (Wolfsberg, 2002), str. 159, http://www.wolfsberg.at/srv/img.ashx?id=1105895602, pridobljeno: 9. 5. 2019).
Bila je vneta protestantka. Deželnoknežje in cerkvene oblasti so si jo več desetletij prizadevale spreobrniti (npr. opat v Pleterjah) oziroma izgnati iz Kranjske, a so leta 1628 obupale. Deželni knez je
reformacijski komisiji 3. junija istega leta ukazal, naj Mariji in njeni hčeri Feliciji, ženi Jurija Dolenza
ali Dolanza (Dolenc, Dolanc), dovoli ostati v deželi, 10. novembra pa ga dopolnil z določilom, da
Mariji, če bi se odločila za emigracijo, ni treba plačati desetega denariča. Ukaz je vseboval piker zapis,
da ženskama za rešitev njunih duš očitno ni mar in da ju zanima zgolj njuno tuzemsko premoženje,
celo Marijin dotlej v katoliško veroizpoved spreobrnjeni sin naj bi že razmišljal o "odpadu", zato naj se
ji dovoli, da se sama zvleče v "posmeh ali zasmeh" (deridiculum oder ludibrium). Marija se je odločila
ostati v svoji veri in deželi in je 16. septembra 1637 umrla v 74. letu starosti. Nagrobnik ji je dal postaviti dotlej že poplemeniteni sin, Gotthard pl. Gritscher (Johann Loserth, Akten und Korrespondenzen
zur Geschichte der Gegenreformation in Innerösterreich unter Ferdinand II. Zweiter Theil: Von der
Auflösung des protestantischen Schul- und Kirchenministeriums bis zum Tode Ferdinands II. 1600–
1637 (Wien, 1907), št. 2016, 2037, 2439, 2459 in 2488, str. 645, 660, 702, 804, 812 in 827–828 (dalje:
Loserth, Akten 1600–1637); Ivan Vrhovec, Zgodovina Novega mesta (Ljubljana, 1891), str. 29 (dalje:
Vrhovec, Zgodovina Novega mesta), ki je vsaj navzven le ostal katolik. Umrl je najkasneje leta 1649,
enako njegova vdova Rozina Katarina, katere dekliški priimek ni znan (StLA, LA, LR 322/9 Gritscher,
Obračun gritscherskih dedičev z Jurijem Jernejem grofom Khislom, 20. junij 1649).
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poročila z novomeškim protestantom in premožnim trgovcem Adamom Gritscherjem (Gričar), prav tako čislanim meščanom ter večkratnim mestnim
sodnikom.60 Še ena sestra, katere krstno ime ni znano, je s poroko prevzela priimek Grübner.61
Ana je bila torej sorodnica ambicioznega ljubljanskega mestnega pisarja
Vincenca Primoža, menda izvirajočega s Koroške,62 ki je ponemčil družinsko
ime,63 ter njegovih sinov Jurija64 in (Jurija) Adama. Leta 1575 je kot Jurijev vetter
v Volšperku izpričan Jurij Adam Strusniger in čeprav bi tedaj večpomenski izraz
lahko označeval tudi brata, je prav to besedo ljubljanski pisar prečrtal in zamenjal s vetter. Morda so bili Ana, Jurij Adam, Marija in njihova poimensko neznana sestra otroci Vincenčevega brata Viktorja, ki je bil leta 1575 že pokojen.
Izpričani so tudi stiki ljubljanskih Strusnigerjev z novomeškimi Gritscherji.65

60

61

62

63

64

65

Mestni sodnik je bil vsaj v letih 1582, 1593 in 1613. Leta 1593 se je izvolitve otepal, češ da kot evangeličan ne sme biti izvoljen, saj je to bilo zoper ukaz pokojnega deželnega kneza. Protestant naj bi
ostal do smrti, 5. aprila 1617. Od novomeške komende Nemškega viteškega reda je leta 1593 odkupil ves pridelek vina (Ludovik Modest Golia, "Križatija v Novem mestu", v: Novo mesto 1365–1965:
prispevki za zgodovino mesta, ur. Janko Jarc et al. (Maribor, 1969), str. 148), najkasneje tri leta zatem
pa je kot novomeški mestni svétnik proti plačilu 500 gld zakupil več nekdanjih posesti baronov
Auerspergov (Turjaški) na Dolenjskem, in sicer pri oziroma v Mirni peči, Malenski vasi, Srednjem
Globodolu in Ivanji vasi (Kärntner Landesarchiv (KLA), Urkunden des gräflich Auerspergischen
Fideikommissarchivs , AT-KLA 871-B-511 St, http://monasterium.net/mom/AT-KLA/KLA-871/
AT-KLA_871-B-511_St/charter, pridobljeno: 12. 4. 2019). Adam je gotovo bil sorodnik, morda sin,
novomeškega meščana Jakoba Gritscherja, ki je prav tako bil mestni sodnik (1553), kot nasploh
mnogi bogati in posledično ugledni trgovci. Trgovske zveze je Jakob imel tudi z Ljubljano, kjer je,
med drugim, trgoval z oljčnim oljem. Bržčas preko Reke, s katero so do prenosa trgovine na Trst leta
1560 trgovali mnogi novomeški trgovci (August Dimitz, Geschichte Krains von der ältesten Zeit bis
auf das Jahr 1813: mit besonderer Rücksicht auf Kulturentwicklung. Teil 2: Vom Regierungsantritte
Maximilians I. (1493) bis zum Tode Kaiser Ferdinands I. (1564). (Ljubljana, 1875), str. 93 in 257–258;
Ferdo Gestrin, "Trgovsko prometni položaj Novega mesta" (od ustanovitve do konca 16. stoletja), v:
Novo mesto 1365–1965: prispevki za zgodovino mesta, ur. Janko Jarc et al. (Maribor, 1969), str. 136–
137; Zdenko Picelj et al., Novo mesto skozi čas (Novo mesto, 1990), str. 36; Meta Matijevič, Novomeške
hiše in ljudje: s poudarkom na obdobju od srede 18. do srede 19. stoletja (Ljubljana, 2007), str. 39;
Vrhovec, Zgodovina Novega mesta, str. 29 in 137).
StLA, LA, LR 884/1 Plesch, Pritožba otrok in vnukov Benedikta Tottinga čez Marijo Gritscher pri sv.
rimskem cesarju Ferdinandu II., 1621.
Josip Žontar, "Nastanek, gospodarska in družbena problematika policijskih redov prve polovice 16.
stoletja za dolnjeavstrijske dežele s posebnim ozirom na slovenske pokrajine", Zgodovinski časopis
10–11 (1956–57), str. 83, op. 183. Vincenc je imel ob bratu Viktorju ter še sestre Barbaro, Katarino
in Evfrozino, ki je bila prva žena ljubljanskega meščana Franca Frankoviča (Fabjančič, "Ljubljanski
Frankoviči", str. 114).
Odločitev, ki so jo sprejeli vsaj še sorodniki v Volšperku kaže, da je bilo osrednje družinsko jedro
Strusnigov vsaj začasno v Ljubljani, Vincenc Primož pa priznan kot glava družine.
Jurij je v letih 1568–70 in 1575 izpričan kot član štiriindvajseterice, leta 1569 pa tudi kot mestni
mitničar (Zgodovinski arhiv Ljubljana (ZAL), fond Mesto Ljubljana, Rokopisi, Zapisniki mestnega
sveta, Stara serija, Cod. I, knjiga 9 (1568–1569), fol. 15v, 26r, 160r in 224r; prav tam, knjiga 10 (1570),
fol. 16r; prav tam, knjiga 12 (1575), fol. 12v, 32r in 36v, http://zal-lj.splet.arnes.si/project/zapisniki-ljubljanskegamestnega-sveta-1521-1671, pridobljeno: 9. 9. 2018).
ZAL, fond Mesto Ljubljana, Rokopisi, Zapisniki mestnega sveta, Stara serija, Cod. I, knjiga 9 (1568–
1569), fol. 26r in 78v; prav tam, knjiga 12 (1575), fol. 32r, 36v in 81v, http://zal-lj.splet.arnes.si/project/zapisniki-ljubljanskegamestnega-sveta-1521-1671, pridobljeno: 9. 9. 2018.
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Volšperk (Matthäeus Merian, Topographia Provinciarum Austriacarum (Frankfurt am Main, 1679))

Benedikta je Ana morda osrečila še bolj kot njegova prva žena, če ne drugače, vsaj ker mu je rodila sinova, ki naj bi nadaljevala njegov rod: Andrej in
Adam.66 Mogoče je trgovec šele preko Ane sprejel tudi "čisti evangelij", saj sta se
sestri Strusniger v zgodovino zapisali kot vneti protestantki, četudi njuni krstni
imeni kažeta, da sta se bržčas rodili v katoliški ali vsaj v akonfesionalni (tj. "versko mlačni") družini ali pa je bil katolik vsaj eden od staršev67. Tretja možnost je
prevlada v družini uveljavljenih imen nad konfesionalno ortodoksijo.
Tukaj se obenem zastavlja vprašanje, koliko je rojstvo Benediktovih sinov
spremenilo družinske nasledstvene strategije, če se je njegov vnuk Adam Zunggo morda rodil pred njima, oziroma povzročilo spore. Pred Benediktovo smrtjo redki viri sicer ne pričajo o sporih med družinskimi jedri, pa tudi zatem je
Hieronim Zunggo s tastovo vdovo, kot kaže, imel dobre odnose vsaj na gospodarskem področju. Slednje sicer ne pomeni, da konfliktov ni bilo, a so bili gotovo razrešeni v družini, seveda ne nujno v zadovoljstvo vseh. Vendar so pisne
sledi o notranjedružinskih antagonizmih vselej redke in tudi v danem primeru
66

67

StLA, LA, LR 884/1 Plesch, Pritožba otrok in vnukov Benedikta Tottinga čez Marijo Gritscher pri sv.
rimskem cesarju Ferdinandu II., 1621.
V konfesionalno mešanih zakonih so sinove večidel vzgajali v očetovi, hčere pa v materini veroizpovedi, odvisno od lokalnih posvetnih praks (Benjamin J. Kaplan, Divided by Faith: Religious Conflict
and the Practice of Toleration in Early Modern Europe (Cambridge, 2007), str. 288–289 (dalje: Kaplan,
Divided by Faith)).
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so le-ti v javnost oziroma pred sodišče prišli šele po Benediktovi, predvsem pa
po Anini smrti.
Iz osemdesetih let 16. stoletja je prvič ohranjenih nekaj več virov o Benediktovih poslih, čeprav so, upoštevaje njegovo vključenost v (vele)trgovino med
vzhodnoalpskim, zahodnopanonskim in severnojadranskim prostorom, zelo
skromni. Še pred letom 1585 je od ptujskega poštnega mojstra Andreja Moscona68 kupil skedenj, ki je na ptujskem Lentu stal na travniku, ki ga je Benedikt
do smrti imel v zakupu od deželnoknežjega gospostva Gornji Ptuj. Verjetno je v
skednju skladiščil tudi blago, ki je nato s splavi in šajkami potovalo po Dravi.69
Najkasneje leta 1585 je pričel z zakupom gorskopravne posesti gornjeptujskega gospostva na Mestnem vrhu, začenši z nekim vinogradom,70 vsaj leta 1588
pa je tam imel še ribnika in sadovnjak. Istega leta je od gospodov Stubenbergov
kupil nekaj posesti gospostva Vurberk v okolici istoimenskega gradu ter Ptuja,
neznano kdaj pa še neke posesti od székelyskih gospostev Ormož ali Borl.71
Benedikt je služil tudi s posojanjem denarja. Imel je dovolj visoke prihodke,
da je leta 1586 lahko ovdoveli someščanki Kunigundi Ritzschanski72 (Riczansky) posodil nemajhno vsoto 2.000 gld, in sicer z osemodstotnimi obrestmi, kar
je bilo nad dovoljeno mejo.73 Leto zatem sta si v Varaždinu od pochtwwanoga
y razwmnoga gozpodina Totingh Benedikta Phtwyzkoga pwrgara 200 tolarjev
sposodila varaždinski meščan Danijel Obligaj in njegova žena Katarina, a mu
zneska pred letom 1590 nista zmogla vrniti.74
Zapis zadolžnice v kajkavskem narečju kaže, da ga je bil Benedikt najbrž
vešč ali pa ga je vsaj razumel, kar omogoča sklep, da je, enako kot njegov zet
Zipnikh,75 razumel tudi slovensko oziroma najmanj panonska narečja (Toman
pa vsaj koroška). Gostobesednim trgovcem predmoderne, četudi so po jezič-

68
69

70

71
72

73
74
75

O njem glej: Zadravec, Ptujski meščani, str. 199.
Nataša Kolar, "Vojska na Ptuju od 16. stoletja do 1918", Podravina: časopis za multidisciplinarna istraživanja 4, št. 8 (2005), str. 47–48.
StLA, LA, LR 1327/9 Totting, Inventar pokojne plemenite gospe Ane Totting na Majšperku, 28. april
1621, Popis listin: št. 27.
Zadravec, Ptujski meščani, str. 292; Pirchergger, Die Untersteiermark, str. 83.
Roj. Henntz, umrla pred 18. februarjem 1605. Njen mož je bil ptujski mestni pisar in protestant Martin
Ritzschanski, s katerim je imela dve hčeri. Ena, Kordula, je umrla 13. avgusta 1580 v starosti 11 let, njen
oče pa 15. marca 1585 (Zadravec, Ptujski meščani, str. 252). Kaže, da se je druga hči poročila z nekom
iz štajerske nižjeplemiške protestantske družine Amman (StLA, LA, LR 141, Zapis prvega dne tožbe
zoper vdovo Ano Dotting [sic], 18. februar 1605), morda z Gregorjem Ammanom pl. Freienbühlom
(prim. StLA, LA, LR 1327/9 Totting, Inventar pokojne plemenite gospe Ane Totting na Majšperku, 28.
april 1621, Popis listin: št. 53), bratom pomembnega deželnostanovskega uradnika Mateja Ammana
pl. Ammansegga, oziroma s katerim od Gregorjevih potomcev (Johann Loserth, Matthes Amman von
Ammansegg: ein innerösterreichischer Staatsmann des XVI. Jahrhunderts (Wien, 1918), str. 40).
StLA, LA, LR 141, Zapis tožbe prvega dne zoper vdovo Ano Dotting [sic], 18. februar 1605.
Mira Ilijanić, "Varaždin u 16. stoljeću", Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin 2 (1988), str. 455.
Hozjan, Prve pošte, str. 138.
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nosti sloveli predvsem detajlisti,76 je nedvomno vsak jezik oziroma tržna govorica, ki so jo obvladali, pomagala služiti dodatne denarce.
Benedikt na sosedih seveda ni zgolj koval dobičkov, saj se je moral ravnati tudi po temeljnem krščanskem načelu urejanja medčloveških odnosov,77 ki
ga je Jurij Dalmatin v tistih letih prevedel78 v Ti imaſh tvojga blishniga lubiti,
kakòr ſam ſebe (Mr 12,31). Včasih so denarne koristi sovpadle s caritas, kot po
smrti ptujskega meščana Mateja Plöscha,79 za katerim je Benedikt 21. aprila
1589 prevzel njegova skrbništva.80 Morda tudi nad njegovim sinom Maksimilijanom, kasnejšim lastnikom urada Pogled, ki ga je Maksimilijan pridobil po
smrti Tomana Zipnikha,81 ter gradu in gospostva Majšperk, katera je kupil od
dedinj Benediktove vdove.82 Nasledstva vsekakor kažejo na zavezništvo družin
Totting in Plösch.
Tesnejše stike so Tottingi najbrž imeli tudi s ptujsko meščansko družino Moll, saj je bil nekdo iz (priženjene) družine bržčas med pričami poročne
pogodbe, ki sta jo na predvečer praznika Vseh svetih leta 1593 sklenila Danijel
Moll s Ptujske gore in Katarina Passauez.83 Morda je bil kateri od mladoporočencev dotlej celo v skrbništvu (širše) družine.

Konfesionalni pritiski
Konec leta 1587 je Ptuj, menda kot prvo mesto na Štajerskem, vizitirala deželnoknežja verska komisija, predhodnica tistih, ki so notranjeavstrijske dežele
obredle dvanajst let kasneje. Za razliko od sosednjega Maribora, s pretežno protestantsko meščansko elito in mestnimi oblastmi, je bila konfesionalna podo-

76

77

78

79
80

81

82

83

Prim. Mihail Mihajlovič Bahtin, Ustvarjanje Françoisa Rabelaisa in ljudska kultura srednjega veka in
renesanse (Ljubljana, 2008 [1965]), str. 147–197.
John Bossy, Peace in the Post-Reformation. The Birkbeck Lectures 1995 (Cambridge, 2004 [1998]), str.
2.
Jurij Dalmatin, Biblia, tu ie, vse Svetu pismu, Stariga inu Noviga testamenta, Novi testament
(Wittenberg, 1584), fol. 26v, http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-8NAJPUXS, pridobljeno:
29. 1. 2019.
Zadravec, Ptujski meščani, str. 222.
StLA, LA, LR 1327/9 Totting, Inventar pokojne plemenite gospe Ane Totting na Majšperku, 28. april
1621, Popis listin: št. 7.
Maksimilijan je bil poplemeniten leta 1608. Na posesti urada Pogled, na katerem je prvič izpričan leta
1617, je dal postaviti dvorec, leta 1618 pa je po imenju prejel še predikat (Reiner Puschnig, Gnaden
und Rechte: das steirische Siegelbuch, ein Privilegienprotokoll der innerösterreichischen Regierung
1592–1619 (Graz, 1984), str. 105 in 127; Pirchegger, Die Untersteiermark, str. 149).
StLA, Körperschafts- und Privatarchive (KPA), Herrschafts- und Familienarchive (HFA), fond Plösch
von Pogled, Familie, Ferdinand II. podeli utrdbo Majšperk s pripadajočo posestjo Maksimilijanu pl.
Plöschu s Pogleda, 13. julij 1626, Gradec (kopija).
StLA, LA, LR 1327/9 Totting, Inventar pokojne plemenite gospe Ane Totting na Majšperku, 28. april
1621, Popis listin: št. 23; Zadravec, Ptujski meščani, str. 197.
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Naslovni folij poslanice Sebastijana Khobla
Benediktu Tottingu
(Graff, Bibliographia
Widmanstadiana
(Graz, 1993))

ba ptujskega meščanstva bolj izenačena oziroma bolj v prid katolikom, kar je
pomenilo tudi večjo dovzetnost za deželnoknežje ukaze.84

84

Žiga Oman, "Reformacija na Ptuju: prispevek k zgodovini zgodnjenovoveških evangeličanskih skupnosti v slovenskem Podravju", Kronika 66, št. 1 (2018), str. 27–28 (dalje: Oman, "Reformacija na
Ptuju"); Žiga Oman, "Reformacija na Dravskem polju: zgodnjenovoveške skupnosti augsburške vero-
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Dve leti po vizitaciji je Benedikta Tottinga konfesionalni pritisk začel utesnjevati v stanu, saj je bila protestantskemu meščanstvu notranjeavstrijskih vojvodin 1578. v Brucku ob Muri (an der Mur) priznana le svoboda vesti, ne pa
tudi javno izpričevanje veroizpovedi,85 tj. obisk bogoslužij. Nadvojvoda Karel,
s katerim se je Benedikt bržkone srečal sedemnajst let prej, je enkrat pred86
5. avgustom 1589 ukazal trgovca in njegovo ženo zaradi veroizpovedi izgnati s Ptuja.87 Kot mnogi protestanti iz vzhodnih predelov Štajerske, sta se najverjetneje umaknila v dežele svetoštefanske krone,88 kjer sta morda že imela
posesti.89 A ptujski župnik, pri graških jezuitih izobraženi Sebastijan Khobl iz
Kranja,90 nad "svojo izgubljeno ovčico" ni obupal. "Nekdanjega meščana in
trgovca" je s poslanico, natisnjeno v katoliški tiskarni Jurija Widmanstetterja v
Gradcu (glej sliko), javno pozval, naj premisli svojo odločitev in se vrne v katoliško vero, enako kot vse "zablodele ovčice", ki bi bile seznanjene s pozivom.91
Tottinga sta se kmalu res vrnila na Ptuj, a se svoji veroizpovedi nista odrekla. Deželni knez je zato ptujskim mestnim oblastem najkasneje 23. aprila 1590
vnovič ostro ukazal, naj ju izženejo iz mesta, a zaman. Morda res zato, kot je
menil Erich Winkelmann, ker sta bila mestni sodnik in svet opogumljena s primerom meščana in deželnostanovskega lekarnarja Sebastijana Grübnerja,92 ki
ga Karlu II. nikakor ni uspelo trajno izgnati s Ptuja. To sicer ni bil edini dejavnik,
kajti še v prvi tretjini 17. stoletja je bilo nemalo primerov neuspešnega izganjanja protestantov iz dežele.93 Razlog za neuspešne izgone je bila tudi "varnostna
mreža" sorodstvenih, sosedskih, poklicnih in stanovskih vezi, ki so neredko
premoščale verske delitve v mirnodobnih skupnostih po vsej Evropi zgodnjega novega veka, s tem pa oteževale prizadevanja državnih in cerkvenih oblasti

85

86

87
88
89

90
91

92
93

izpovedi med Mariborom in Ptujem", Stati inu obstati: revija za vprašanja protestantizma 19–20
(2014), str. 348–365.
Imeli so jo le tisti v Gradcu, Celovcu, Ljubljani in Judenburgu (Pörtner, The Counter-Reformation, str.
31).
Morda okoli 21. junija, ko je bil zaradi veroizpovedi s Ptuja izgnan protestantski meščan in deželnostanovski rubežnik Jurij Khuen (Oman, "Reformacija na Ptuju", str. 30); ne Khnes (prim. Ignaz
Orožen, Das Bisthum und die Diözese Lavant, Theil 1: Das Bisthum, das Domkapitel und die Dekanate:
Marburg, Mahrenberg, Jaring, St. Leonhard in W. B., Kötsch und Zirkowitz (Maribor, 1875), str. 570
(dalje: Orožen, Bisthum Lavant)).
Orožen, Bisthum Lavant, str. 570–571.
Pörtner, The Counter-Reformation, str. 218.
Prim. OeStA, AVA, Adelsarchiv, RAA, Allgemeine Reihe 427.37, Nobilitacija Andreja oz. Benedikta
Tottinga s Ptuja na Štajerskem, 16. januar 1590, Praga.
Pokrajinski arhiv Maribor (PAM), fond Slekovec Matej, šk. 14, Duhovniki do XVI veka, št. 482.
Ein trewhertzigs Sendschreiben Des Ehrwürdigen vnnd Geistlichen Herrn Sebastian Khobls, Pfarrherrn
zw Pettaw, etc. An sein verlornes Schäfflein Benedicten Totting, gewesten Burger vnnd Handelßman
daselbst. Darinnen er seines Glaubens vnd Wandels erinnert wird [...] (Graff, Bibliographia, št. 45, str.
17).
O njem glej: Zadravec, Ptujski meščani, str. 96–97; Oman, "Reformacija na Ptuju", str. 31.
Pörtner, The Counter-Reformation, str. 144 sl.
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za vzpostavitev konfesionalne uniformnosti.94 Za obstanek v mestu sta se tudi
Tottinga gotovo lahko zahvalila zlasti zaslombi v vrhu mestne samouprave, saj
je bil mestni sodnik v letih 1588 in 1591 njun zet, katolik Hieronim Zunggo,95
ki je funkcijo morda opravljal tudi v vmesnih letih. Vsekakor je kot zelo premožen človek v skupnosti imel dovolj vpliva tudi sicer, ne nazadnje pa je bil še vsaj
leta 1599 mestni svétnik.96 Morda je deset let prej tastu celo svetoval, naj se z
ženo raje umakneta iz mesta, dokler se prah ne bi polegel. Kakor koli, s Karlovo
smrtjo 10. julija 1590 je deželnoknežji konfesionalni pritisk začasno ponehal.97
Čeprav viri vsaj za zadnji dve leti Benediktovega življenja končno odgovorijo na vprašanje o njegovi veroizpovedi, Khoblov poziv trgovcu, naj se vrne v
katolištvo, ne razjasni veliko. Za nekoga, ki je bil rojen najkasneje konec tridesetih let 16. stoletja, namreč ni pričakovati, da bi bil že vzgojen kot evangeličan,
četudi tega ni moč povsem izključiti. Glede na Anino delovanje v zgodnjem 17.
stoletju ter obtožbo iz leta 1589, da naj bi Tottnikin želela, da čim prej "pride
Turek" (tj. božja kazen), razpečevala "sektaške" knjige in "h krivoverstvu zapeljevala" druge meščanke,98 pa je Luthrove nauke Benedikt morda (dokončno)
sprejel šele z drugo poroko.
Poldrugo leto po začasnem izgonu s Ptuja je Benedikt finančno podprl
nastajajoče cerkveno in šolsko središče Dravskopoljskega okraja A.V. pri dvorcu
Betnava, lokalne protestantske verske občine.99 Z zadolžnico, izdano 9. decembra 1590, je za gradnjo središča namenil 10 gld in se obvezal, da bo zanj in za
betnavskega predikanta letno namenil 4 gld, a je prvi znesek 26. novembra
1591 izplačala njegova vdova.100

94

Npr. Keith P. Luria, Sacred Boundaries: Religious Coexistence and Conflict in Early-Modern France
(Washington, D.C., 2005), str. xxviii in 316; David M. Luebke, "Customs of Confession: Managing
Religious Diversity in Late Sixteenth- and Early Seventeenth-Century Westphalia", v: Diversity and
Dissent: Negotiating Religious Difference in Central Europe 1500–1800, ur. Howard Louthan et al.
(New York, 2011), str. 56 in 60; Wayne Te Brake, "Emblems of Coexistence in a Confessional World",
v: Living With Religious Diversity in Early Modern Europe, ur. C. Scott Dixon et al. (Farnham, 2009), str.
74; Kaplan, Divided by Faith, str. 251 in 260–261.
95
Zadravec, Ptujski meščani, str. 327.
96
StLA, LA, LR 1515, Franc Lang in Matej Kharner štajerskemu deželnemu upravitelju glede cenitve
Zunggovih székelyskih posesti, 18. marec 1599, Apače na Dravskem polju.
97
Erich Winkelmann, "Zur Geschichte des Lutherthums im untersteirischen Mur- und Draugebiet: II.
Die Zeit der beschränkt geduldeten öffentlichen Religionsübung: A. Die Regierung Karls", Jahrbuch
der Gesellschaft für die Geschichte des Protestantismus im ehemaligen und im neuen Österreich 55
(1934), str. 106.
98
Orožen, Bisthum Lavant, str. 570.
99
O središču in okraju glej: Žiga Oman, "Cerkveno in šolsko središče Dravskopoljskega okraja augsburške veroizpovedi na Betnavi", v: Dvorec Betnava, ur. Miha Preinfalk, Franci Lazarini (Ljubljana, 2018),
str. 73–110 (dalje: Oman, "Cerkveno in šolsko središče").
100
Jože Mlinarič, Evangeličanska postojanka pri gradu Betnava pri Mariboru 1588–1600, I. Gradivo za
zgodovino Maribora, XXXIV. zvezek (Maribor, 2009), Obračunska knjiga 1588–1598 (1600), str. 12
(dalje: Mlinarič, GZM 34).
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Meščanski pečat in lastnoročni podpis Benedikta Tottinga na zadolžnici iz leta 1590 (StLA,
Landschaftliches Archiv, Reformationsakten)

Nobilitacija
Benedikt je omenjeno zadolžnico za Betnavo potrdil s pečatom (glej sliko) s
podobo, ki spominja na t. i. meščanska hišna znamenja,101 ne s pečatom s plemiškim grbom, zato je Polona Vidmar nedavno sklepala, da je bil Totting nobilitiran šele po 9. decembru 1590.102 Poplemenitenje je bilo (ne le) v 16. stoletju
cilj vseh, ki so v življenju uspeli, ki so želeli kaj veljati ali so jih mikali stanovski
privilegiji. Predpogoj so bili ustrezni predniki, dohodki od nepremičnin, primerno premoženje ter ustrezne zasluge za deželo, vladarja ali dinastijo. Priložnost za pridobitev večine naštetega so v 16. stoletju nudile vojne z Osmani,
zlasti pa deželna in državna uprava ter nekatere gospodarske panoge.103
Največja posest, ki jo je Benedikt pridobil, je bilo gospostvo Majšperk. Ven-

101

Odtis je slab, a najbrž gre za monogram iz črk T in B. Za razmislek in posredovanje fotografije dokumenta se zahvaljujem Poloni Vidmar.
102
Polona Vidmar, "Protestantski nagrobniki z betnavskega pokopališča", v: Dvorec Betnava, ur. Miha
Preinfalk, Franci Lazarini (Ljubljana, 2018), str. 329 (dalje: Vidmar, "Protestantski nagrobniki").
103
Maja Žvanut, "To ie moia uola. Po sledeh nekega testamenta iz 17. stoletja", Zgodovinski časopis 52
(1998), str. 490–491.
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dar je grad s pripadajočo posestjo zgolj zakupil,104 kot kaže, od Valentina in
Sigmunda Friderika baronov Lambergov,105 verjetno najkasneje leta 1589, ko
naj bi bile izpričane tudi edine večje prezidave gradu.106 Letnici ali še starejšim
v prid govori tudi, da se je Benedikt 12. junija 1589 ponudil poravnati davčne
zaostanke kaplanije sv. Miklavža v Majšperku,107 nad katero je gospostvo Majšperk imelo patronat.108 Gospostvo naj bi bilo sicer le še senca nekdanje veličine, ker so si ga po smrti Jošta barona Lamberga leta 1570, (tudi) v skladu z
delitveno pogodbo iz leta 1568,109 razdelili njegovi sinovi, ki so delitev posesti
kasneje še nadaljevali.110 Enkrat po letu 1570 so Lambergi iz gospostva izločili
gospostvo Spodnji Majšperk, ki so ga najkasneje leta 1588 že upravljali z istoimenskega dvora v Apačah na Dravskem polju.111
Letnica 1589, ki je bržčas povezana z Benediktovim zakupom vsem delitvam navkljub še zmeraj zelo dragocenega112 gospostva, kaže, da sta mu pri
zakupu morda pomagala tudi njegova premožna zeta. Leto poprej je Toman
Zipnikh postal član družine, Hieronim Zunggo pa je zakupil samoborski rudnik
bakra. A zgolj na podlagi zakupa gospostva Benedikt ni mogel zaprositi za plemiški naziv.
Za nobilitacijo in potrditev plemiškega grba je Benedikt zaprosil Karlovega
nečaka, Rudolfa II., svetega rimskega cesarja ter nosilca kron sv. Vaclava in sv.
Štefana. Benedikt se je skliceval na svoje zvesto služenje habsburški dinastiji,
tako v spopadih na Madžarskem kot drugod, prošnjo za plemiški naslov zase
in za svoje zakonske dediče pa je utemeljil še z željo, da bi lahko svoje, na ozemlju madžarske krone ležeče plemiške posesti posedoval, ne da bi mu jih kdo
oporekal.113

104

StLA, LA, LR 686/1 Mannsperg, Cenitev gospostva Majšperk, 29. december 1604.
Prim. StLA, LA, LR 322/9 Gritscher, Potrdilo v zadevi dedičev Marije Gritscher proti Maksimilijanu
baronu Lambergu, 12. junij 1642.
106
Ivan Stopar, Grajske stavbe v vzhodni Sloveniji 1: območje Maribora in Ptuja (Ljubljana, 1990), str. 71
(dalje: Stopar, Grajske stavbe).
107
S ponudbo ni uspel, ker se je plačilo že pred njim ponudil poravnati nekdo drug (StLA, LA, Registratur,
Buch 218, Registraturno-ekspeditna knjiga za leto 1589, fol. 108r).
108
StLA, LA, LR 686/1 Mannsperg, Cenitev gospostva Majšperk, 29. december 1604.
109
StLA, LA, LR 1327/9 Totting, Inventar pokojne plemenite gospe Ane Totting na Majšperku, 28. april
1621, Popis listin: št. 19.
110
Jože Koropec, "Srednjeveški Majšperk", Časopis za zgodovino in narodopisje 41=NV6, št. 1 (1970), str.
20.
111
Mlinarič, GZM 34, [1]588, marec 25., Apače (na Dravskem polju), str. 73; Pirchegger, Die Untersteiermark,
str. 102.
112
StLA, LA, LR 686/1 Mannsperg, Cenitev gospostva Majšperk, 29. december 1604.
113
Die Röm. Kay. auch zu Hungern vnd Behaim etc. Kün. Mt. vnsern allergenedigisten herrn, bittet Andre
Totting [n. heißst Benedict] von Petaw in Steyr, hiemit allervnderthenigist, Jr Kay. Mt. geruechen Jme
vnd seinen Ehlichen leibs Erben, Jn ansehung seiner dem hochlöblichen Haus Österreich, so wol in
Hungerischen Kriegswesen, als auch sonst an andern orten, erzaigten getrewen dienst, vnd damit Er
seine erkauffte vnd in der Cron Hungern ligende Adeliche Güetter, desto pesser vnd ruehiger besitzen
105
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Katere so te posesti bile in kje so ležale, zaenkrat ostaja neznano. Verjetno
je šlo le za kakšno (opustelo) vas ali par (opuščenih) kmetij, a za pridobitev
plemiškega naziva je zadostovalo. Benedikt je torej najbrž bil armalist, del velike množice nižjeplemiških malih ali drobnih posestnikov, katerih število je v
deželah svetoštefanske krone v zgodnjem novem veku nenehno raslo.114
Rudolf je Benediktu naziv in grb odobril 16. januarja 1590,115 vendar je
poplemenitev veljala zgolj v deželah svetoštefanske krone, v cesarstvu pa je
Benedikt do smrti ostal meščan in zato je omenjeno zadolžnico za Betnavo
pečatil s pečatom z meščanskim znamenjem.
Plemiški grb Benedikta Tottinga (glej sliko) je bil vertikalno razdeljen, na
desni strani je bil zlat oziroma rumen grifon na modrem polju, ki ga je morda
prevzel iz grba Anine družine,116 na horizontalno razpolovljeni levi strani pa
polovična škarnica, usmerjena proti sredini grba;117 zgornja polovica škarnice
je bila srebrna oziroma bela na rubinastem oziroma rdečem polju, spodaj pa
rubinasta na srebrnem polju. Grb je bil okrašen z odprtim (plemiškim) turnirskim šlemom s kraljevo krono in perjanico, ki je bila zlato-modra na desni in
srebrno-rubinasta na levi strani šlema. Iz krone se je vzpenjal polovični zlat grifon, obdan z razprtimi orlovskimi krili; desno je bilo v zgornji polovici srebrno
in v spodnji rubinasto, levo pa obratno.118
Benediktova prošnja in odobritev le-te vsebujeta vpadljivo napako, ki so jo
pisarji sicer popravili. Kot prosilec sprva namreč ni bil zabeležen Benedikt, temveč njegov sin Andrej. Je morda prošnjo v Pragi oddal namesto očeta? Mogoče se
je v tedanji cesarski prestolnici mudil poslovno ali na poti na katero od univerz,
kjer so se izobraževali sinovi notranjeavstrijskih protestantov, če ni študiral kar na
Češkem. To bi pomenilo, da je bil leta 1589 ali 1590 star vsaj 11 ali 12 let,119 torej
rojen najhitreje okoli leta 1577. Če pa je bil v Pragi na poslovni poti (v spremstvu), bi moral biti star vsaj 14 ali 15 let, torej rojen najhitreje okoli leta 1574.

möge, hier- undten gestelt Adelich Wappen, gegen betzalung der Tax, allergnedigist zubewilligen. Das
will vmb Jr Kay. Mt. Er, sambt gemelten seinen Erben, Yederzeit allergehorsamists fleiß zuuerdienen
vngespart sein (OeStA, AVA, Adelsarchiv, RAA, Allgemeine Reihe 427.37, Nobilitacija Andreja oz.
Benedikta Tottinga s Ptuja na Štajerskem, 16. januar 1590, Praga).
114
Prim. Andrej Hozjan, "Štirikrat naj dokumenti iz prekmurske novoveške zgodovine", Anali PAZU 3
(2013), str. 44–50.
115
OeStA, AVA, Adelsarchiv, RAA, Allgemeine Reihe 427.37, Nobilitacija Andreja oz. Benedikta Tottinga s
Ptuja na Štajerskem, 16. januar 1590, Praga.
116
Vidmar, "Protestantski nagrobniki", str. 329.
117
Na Benediktovem nagrobniku je škarnica usmerjena stran od sredine grba, pa tudi grifon na grbu je
usmerjen na levo, proti grbu njegove žene.
118
OeStA, AVA, Adelsarchiv, RAA, Allgemeine Reihe 427.37, Nobilitacija Andreja oz. Benedikta Tottinga s
Ptuja na Štajerskem, 16. januar 1590, Praga.
119
Prim. Ingrid Matschinegg, Österreicher als Universitätsbesucher in Italien (1500–1630): Regionale
und soziale Herkunft - Karrieren - Prosopographie (doktorska disertacija, tipkopis) (Graz, 1999), str.
319 (dalje: Matschinegg, Österreicher als Universitätsbesucher ); Oman, "Reformacija na Ptuju", str. 31.
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Grb Benedikta Tottinga (OeStA, AVA, RAA, Allgemeine Reihe 427.37)
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Kakor koli, 10. maja 1596 je bil Andreas Dotting Bettauiensis Styrus imatrikuliran na univerzi v Tübingenu, četudi vpis ni bil nujno120 njegov prvi. Na znamenito württemberško univerzo je bil sprejet istega dne kot Johann Christoph
Gernhard iz Frankovske in Janez Adam pl. Lengheim iz Štajerske. Kaj je Andrej
študiral, ni izpričano, kot sin zelo premožnega121 meščana najbrž pravo. Z naštetimi ali le s Štajercema se je na univerzo vpisal tudi njihov ali njun, morda celo
zgolj Andrejev učitelj (praecedentium praeceptor), Leonhard Bruno iz Neuburga; neznano katerega, krajev s tem imenom je več.122

Smrt
Sinovega študija v Tübingenu Benedikt Totting ni doživel. Umrl je leta 1591, star
najbrž vsaj okoli šestdeset let. Pokopali so ga na Betnavi, na pokopališču Dravskopoljskega okraja A.V. Pogreba, morda pa tudi bogoslužja v tamkajšnji leseni
cerkvi ali molilnici (auditorium), se je ob Benediktovi vdovi in sinovih morebiti123 udeležil še njegov zet s Ptuja, katoliški mestni sodnik Hieronim Zunggo,
skoraj gotovo pa njegova žena Ana. Najsi je (že) bila katoličanka, je najbrž vsaj
z otroki ob očetovem grobu poslušala pridigo dravskopoljskega predikanta,
Korošca Sigmunda Lierzerja, za spremljavo pokojnega s pesmijo pa so poskrbeli sinovi članov okraja, dečki pod vodstvom betnavskega kantorja Wolfganga
Sobriusa.124 Na pogreb sta iz bolj oddaljenih krajev morda prispela še mag. Ulrik
Holzer in Toman Zipnikh z ženama oziroma družinama, nedvomno pa so med
pogrebci, bržkone ne glede na konfesionalno pripadnost, bili tudi Benediktovi
nekdanji sosedje s Ptuja.
Benediktu je njegova vdova na Betnavi kasneje125 dala postaviti nagrobnik

120

Matschinegg, Österreicher als Universitätsbesucher, str. 77.
Za primerjavo: študij teologije, ki je bil cenejši, je v Würtembergu v 16. stoletju stal 200 gld (Rublack,
The Astronomer, str. 34 in 39).
122
Heinrich Hermelink, Die Matrikeln der Universität Tübingen, Erster Band: Die Matrikeln von 1477–
1660 (Stuttgart, 1906), str. 727.
123
Junija 1591 sta Zunggo in Marenzi izgubila zakup rudnika pri Samoboru, čeprav sta nižjeavstrijski
komori za izogibanje mitninam ipd. dajatvam vnaprej plačala 2.000 gld, zato je Hieronim v času tastovega pogreba mogoče urejal zadeve v Gradcu ali na Hrvaškem. Rudarji so trgovcema dotlej nakopali
rude za ogromnih 664 ton bakra, ki sta ga, gotovo za bajne dobičke, večidel prodala v italijanske dežele. Kljub izgubi zakupa je Zunggo očitno ostal med glavnimi izvozniki bakra, nakar si je zakup rudnika
in talilnice povrnil v letih 1596/97 in ga obdržal še vsaj deset let (Budak, "Rudnik", str. 85–86; Pickl,
"Pomen Ptuja", str. 480).
124
Oman, "Cerkveno in šolsko središče", str. 76 in 88.
125
Orožnova domneva, da je bil nagrobnik izdelan leta 1601 (Bisthum Lavant, str. 37), kar je povzel tudi
Emilijan Cevc (Kiparstvo na Slovenskem med gotiko in barokom (Ljubljana, 1981), str. 134), je posledica zanj(u) očitno nečitljivega zapisa, saj ni izpričana ne na epitafu ne v drugih virih. Upoštevati je
treba, da je bil epitaf dolgo v precej slabšem stanju, kot je danes, po ustrezni restavraciji. Seveda pa
je možno, da je nastal šele po uničenju betnavskega pokopališča januarja 1600 in je bil postavljen
121
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Nagrobnik Benedikta
Tottinga (Thoting)
s pokopališča na
Betnavi
(hrani
Pokrajinski muzej
Maribor)

na kmalu zatem vzpostavljenem zasebnem pokopališču oziroma v posebni zasebni kapeli družine
Herberstein na Betnavi, ki je morda stala na nekdanjem pokopališču (Oman, "Cerkveno in šolsko središče", str. 105; prim. Igor Sapač, "Arhitekturnozgodovinski oris dvorca Betnava", v: Dvorec Betnava,
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(glej sliko), ki nosi njuna plemiška grba. Nagrobnik je danes del stalne razstave126 Pokrajinskega muzeja Maribor. Nanj je Ana dala zapisati:
Tukaj v Gospodu Bogu počiva plemeniti in stanovitni pokojni gospod Benedik[t]
Thoting [sic], ki je blažen usnul v Bogu 24. dne junija [15]91. leta. Vsemogočni
Bog, nakloni mu in vsem nam v Kristusa verujočim veselo vstajenje v večnem
življenju, amen. Ta epitaf je dala narediti in postaviti njegova vdova, plemenita
in častnokrepostna gospa Ana Totting, rojena Strusniger, obema in tukajšnjim v
večen in blažen spomin.127

Ana je Benediktu morda bila iskreno vdana, saj se, čeprav ga je preživela za
več kot četrt stoletja, ni več poročila, kljub temu, da so zlasti luterani hitro vnovično poroko zagovarjali kot nadvse primerno in Bogu všečno.128 Sicer se zdi
verjetneje, da se je poroki ognila, ker si je zgolj (ali hkrati) želela bolj samostojnega življenja, navsezadnje se je, enako kot njena sestra Marija, izkazala za precej neodvisno žensko. Določena mera neodvisnosti je sicer bila zlasti od žena
trgovcev in nižjih plemkinj zmeraj pričakovana, saj so morale znati same skrbeti najmanj za vodenje hišnega gospodarstva, sploh v času moževe odsotnosti.129
V oporoki je Benedikt vse svoje premoženje ter posesti zapustil sinovoma Andreju in Adamu ter jima, ker sta bila še mladoletna, za skrbnico določil
njuno mati; očetoval jima je morda Hieronim Zunggo, ki je vdovi pomagal vsaj
pri vodenju gospostva Majšperk. Benedikt je nadalje svojemu najstarejšemu
vnuku, Adamu Zunggu, ki je bil tedaj star največ petnajst let, zapustil 500 renskih goldinarjev, imetje v enaki vrednosti pa naj bi v primeru, če bi preživela
svoja sinova, podedovala tudi Ana Totting. Ostala določila niso znana, z določeno rezervo pa velja jemati tudi našteta, saj so bila podana v sicer zavrnjeni
tožbi za Benediktovo oziroma Anino dediščino. Dediči so se glede Benediktove
oporoke sporazumeli poldrugo leto po njegovi smrti, 4. februarja 1593: Marjeta
Holzer (19. januarja), Ana Zunggo in Katarina Zipnikh (oziroma njihovi možje)

ur. Miha Preinfalk, Franci Lazarini (Ljubljana, 2018), str. 232). Za umetnostnozgodovinsko analizo
epitafa glej: Vidmar, "Protestantski nagrobniki", str. 327 in 330.
126
Muzej je nagrobnik, ki je bil dolgo časa vzidan v vhodni veži dvorca Betnava, pridobil leta 1966. Od
leta 2009 je del stalne razstave Med bliščem in bedo srednjega veka v pritličju grajske bastije (Valentina
Bevc Varl, "Premična dediščina iz dvorca Betnava in njegove neposredne bližine v Pokrajinskem
muzeju Maribor", v: Dvorec Betnava, ur. Miha Preinfalk, Franci Lazarini (Ljubljana, 2018), str. 429).
127
Hie rvet in gott dem herrn der edl / vnd vest herr Benedic Thoting ƨg welic / her im gott saligkhlichen entschlafen / ist den 24 tag ivnivs des 91 Iars der al / mechtig gott verleich ime vnd vns al / len christglaiwigem
ain froliche avf / ferstehing zvm ewigen lewen amen. / Dises epitafivm hatt machen vnd avf / erichten lasen sein
nachgelasne wit / tiw die edl vnd ernthvgenthaffte / frav ana tottingin ain geporne str / vsnigerin inen baden
sambt den herig / en zv ainer ewigen gedachtnvs ƨg.
128
Sonja Domröse, Frauen der Reformationszeit: gelehrt, mutig und glaubensfest (Göttingen, 2014), str.
147 (dalje: Domröse, Frauen der Reformationszeit).
129
Asch, Europäischer Adel, str. 108–109.
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so se ob izplačilu svojih deležev odpovedale preostali očetovi in materini zapuščini, četudi to ni bil dejanski konec zadeve.130

Majšperška gospa
Dokler ni ovdovela, se Ana Totting poimensko ne pojavi v virih, tudi v Majšperku je prvič izpričana šele 9. novembra 1597.131 Podporo pri vodenju gospostva
je imela v zetu Hieronimu Zunggu, formalno morda od 18. februarja 1598, ko
sta Zunggo in lastnik dvora Spodnji Majšperk, Viljem baron Lamberg s Črnela,
Jabel in Majšperka, sklenila nek dogovor glede dvora Zgornji Majšperk. Kaže,
da je Viljem po Benediktovi smrti vsaj del obsežnega gospostva terjal nazaj, saj
je nižjeavstrijska vlada v Gradcu 1. julija 1605 izdala sklep v nekem sporu med
njim in Ano.132 Pol leta zatem, 4. februarja 1606, je vdova za grad s pripadajočo
posestjo le prejela deželno ščitno pismo,133 leta 1610 pa še fevdno; zakupnica je
postala lastnica. Pri tem ji je najverjetneje pomagal dotlej že nobilitirani134 Zunggo (tudi njegova nobilitacija je veljala le na Madžarskem), ki je v nekem sporu
že leta 1607 pričal zoper barona Lamberga, a ne nujno v zvezi z Ano, saj je imel
stike z baronom tudi sicer.135

130

StLA, LA, LR 884/1 Plesch, Pritožba otrok in vnukov Benedikta Tottinga čez Marijo Gritscher pri sv.
rimskem cesarju Ferdinandu II., 1621; prav tam, LR 1327/9 Totting, Inventar pokojne plemenite
gospe Ane Totting na Majšperku, 28. april 1621, Popis listin: št. 62–66 in 69.
131
Mlinarič, GZM 34, Obračunska knjiga 1588–1598 (1600), str. 67.
132
StLA, LA, LR 1327/9 Totting, Inventar pokojne plemenite gospe Ane Totting na Majšperku, 28. april
1621, Popis listin: št. 13.
133
StLA, KPA, HFA, Plösch von Pogled, Familie, Ferdinand II. podeli utrdbo Majšperk s pripadajočo posestjo Maksimilijanu pl. Plöschu s Pogleda, 13. julij 1626, Gradec (kopija).
134
Zaradi njegovih zaslug za dinastijo in kraljevo komoro (tj. s samoborskim rudnikom in izvozom
bakra), je Rudolf II., kot nosilec krone sv. Štefana, 6. avgusta 1599 Hieronima Zungga dvignil v plemiški stan in mu izboljšal grb. Dotlej je bil Zunggov grb v sredi horizontalno razdeljen: na zgornji
polovici je bil na rumeni oziroma zlati podlagi črn orel z razširjenimi krili, na spodnji pa na (lazurno)
modri podlagi črna gora s tremi vrhovi. Na zadnjem (levem) vrhu je stal bel kozel v skoku z iztegnjenimi prednjimi nogami in rdečimi rogovi, na prvem (desnem) pa (zelen) list praproti jelenov jezik
(tj. Asplenium scolopendrium); gre za t. i. govoreči grb, saj je jezik v nemščini die Zunge. Nad ščitom je
bil šlem (stechhelm) s kraljevo krono z rdeče-belo perjanico na levi in modro-zlato na desni, enako
kot na grbu Tottingov. Iz krone se je vzpenjal polovični bel kozel z iztegnjenimi prednjimi nogami in
rdečimi rogovi. Z izboljšavo grba ob nobilitaciji je bil le-ta kvadriran, s podobo z orlom desno zgoraj
in levo spodaj ter podobo s kozlom in praprotjo levo zgoraj in desno spodaj. Prejšnji šlem je zamenjal
odprt plemiški turnirski šlem s kraljevo krono in perjanico. Beli kozel, ki se je vzpenjal iz krone, je bil
odtlej obdan z razprtimi orlovskimi krili; desno je bilo v zgornji polovici modro in v spodnji zlato,
levo pa zgoraj belo ter spodaj rdeče (OeStA, AVA, Adelsarchiv, RAA, Allgemeine Reihe 474.1, Izboljšava
grba in nobilitacija za Hieronima Zungga, 6. avgust 1599, Praga). Dokumenti so v arhivu vodeni pod
napačnim priimkom (Zungger) in letnico izstavitve (1566). Za posredovanje fotografij dokumentov
se zahvaljujem Matjažu Grahorniku.
135
StLA, LA, LR 589/3 Lamberg, Inventar za dvor Spodnji Majšperk Viljema barona Lamberga s Črnela,
Jabel in Majšperka, 21. marec 1617, Majšperk, Popis listin: št. 41, 54, 60, 83 in 86.
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Grad Majšperk (Georg Matthäus Vischer, Topographia Ducatus Stiriae (Graz, 1681))

V sporu za grad in gospostvo Majšperk je Ana Totting dala oboje pred koncem leta 1604 oceniti. Cenitev so opravili bolj ali manj znani podravski protestanti: Wolf Dietrich pl. Idunspeug, lastnik Draneka Toman St(r)eibl,136 ter v
Mariboru živeča deželnostanovska uslužbenca Franc Lang137 in Mihael Näglitsch (Naglič),138 katerega je ob zaključku cenitve, 29. decembra 1604, zamenjal
neki Gregor Seidtlinger.139
Obsežno posest so ocenili na zavidanja vrednih 20.788 gld, od tega grad z
obzidjem in zidano konjušnico pred utrdbo na 2.800 gld. V gradu ni bilo več
lastnine baronov Lambergov, razen nekaj orožja: 14 kavljastih pušk vrednih
po goldinar, dva topiča na kolesih, skupaj vredna 50 gld, in železni možnar,
ocenjen na 6 gld. H gradu sta sodili dve pristavi, od katerih je ena ležala pod
njim (ocenjena na 1.417 gld), druga, v slabšem stanju, pa v bližnjih Podložah
(ocenjena na 970 gld). K pristavama so sodile zidana klet, lesena kašča, razmajana staja, desetine prosta (tj. dominikalna) polja, senožeti, ribnik, štirje zeliščni

136

Oman, "Reformacija na Ptuju", str. 35.
O njem glej: Žiga Oman, Dokumenti o reformaciji in protireformaciji v Mariboru 1589–1607: kritična
objava arhivskih dokumentov, Gradivo za zgodovino Maribora, XXXVII. zvezek. (Maribor, 2012), št.
GZM 37/46, str. 90, op. 318.
138
O njem: prav tam, št. GZM 37/49, str. 93, op. 327.
139
StLA, LA, LR 686/1 Mannsperg, Cenitev gospostva Majšperk, 29. december 1604.
137
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vrtovi in majhen sadovnjak. H gradu je sodilo tudi sedem gornine in desetine
prostih vinogradov, v skupni vrednosti 390 gld, štirje gaji in trinajst gozdov, od
tega en velik jelšin, sicer pa hrastovi in bukovi; v enem je raslo tudi več brez.
Zakupnica je v vseh imela pravico do lova, ki je bil ocenjen na 300 gld. Ana
je v zakupu imela tudi k Majšperku sodeče deželsko sodišče ocenjeno na 500
gld. Gospostvu sta pripadala še odvetništvo (Vogtei) in patronat nad cerkvijo sv.
Miklavža pod Majšperkom, h kateri je sprva, kot kaže, sodilo dvanajst, leta 1604
pa osem podložnikov in še sedem k oltarju Naše Gospe, ki so živeli pri Žetalah;
navedeno je bilo ocenjeno na 300 gld. Nadalje je h gradu sodil na skupaj 550
gld ocenjen ribolov v Dravinji, Polskavi in drugih vodah po Dravskem polju,
iz katerih so bili podložniki letno dolžni tudi dva tisoč potočnih rakov (sprva
1.700). Kasneje je Ana nekje imela v zakupu tudi ribolov na večje število piškurjev, ki so v viru zabeleženi v slovenščini: piskhorn.140 Donos njiv, zlasti prosa, ki
so sodile k Majšperku, je bil ocenjen na 1.014 gld, desetina141 pa na 306 gld. Gornine je gospostvo po urbarju pričakovalo devet štrtinov in 12 veder, ocenjene
na 1.000 gld, vinske desetine pa še za poltretji štrtin, ocenjene na 250 gld. Činž
po urbarju je bil ovrednoten na 2.216 gld, kar so ga bili dolžni tuji podložniki,
zlasti samostana dominikank v Studenicah, pa na 455 gld. Oddaja pšenice, rži,
ovsa in prosa po urbarju je bila ocenjena 1.743 gld, male dajatve v kopunih,
kokoših, čehuljah prediva, jajcih, jagnjetu in kozličku pa na 365 gld.142
Kljub pridobitvi (Zgornjega) Majšperka v fevd, Aninih sporov z baroni Lambergi ni bilo konec. Vendar ni bila v sporih zgolj z Lambergi, denimo z dediči
Sigmunda Friderika za visok znesek 8.589 gld, in s sosedi gospostva, temveč tudi
z dolžniki in upniki le-tega, ki jih je "prevzela" od prejšnjih lastnikov. Med njenimi
nasprotniki so se tako znašli ptujski minoritski samostan, Jurij Sigmund gospod
Stubenberg, protestantski lastnik gospostva Ravno polje,143 zaradi meja deželskih
sodišč ter mesto Slovenska Bistrica zaradi gmajne Naraplje pri Majšperku.144
Ob izdelavi "inventarja pokojne plemenite gospe Ane Totting z Majšperka",
ki sta ga 28. aprila 1621 sestavila Hans pl. Prag145 in Maksimilijan pl. Plösch s

140

StLA, LA, LR 589/3 Lamberg, Notica v zadevi gospe Ane Totting proti Viljemu baronu Lambergu s
Črnela, Jabel in Majšperka zaradi ribolova, 15. junij 1610. Prim. Marko Snoj, Slovenski etimološki slovar
(Ljubljana, 1997), str. 446.
141
Del žitne desetine je Ana imela v Šikolah na Dravskem polju (PAM, Zbirka listin, št. 489, Kupoprodajna
pogodba Wolfa Viljema barona Herbersteina za žitno desetino v Šikolah, 25. julij 1613).
142
StLA, LA, LR 686/1 Mannsperg, Cenitev gospostva Majšperk, 29. december 1604.
143
Maja Toš, "Kako so vurberški Stubenbergi zaznamovali svoj življenjski prostor", Kronika: časopis za
slovensko krajevno zgodovino 64, št. 2 (2016), str. 159.
144
STLA, LA, LR 1327/9 Totting, Inventar pokojne plemenite gospe Ane Totting na Majšperku, 28. april
1621, Popis listin: št. 26 in 57–58.
145
Lastnik gospostva Gromperk in sin (Jože Koropec, "Srednjeveška Gromberška gospoščina",
Zgodovinski časopis 23, št. 3–4, (1969), str. 280) tedaj že pokojnega Krištofa pl. Praga, nekdanjega (so)
inšpektorja cerkvenega in šolskega središča na Betnavi (Oman, "Cerkveno in šolsko središče", str. 80).
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Pogleda oziroma njun pisar, so na gradu ostali 203 gld 20 kr gotovine, skupaj za
10,5 funtov in 4,5 lotov srebrnine, štirje kosi ženskih oblačil, precej posteljnine
in platna, devet medeninastih svečnikov, za tri cente in deset funtov cinaste
posode ter nekaj bakrene in železne za kuho in peko; pomenljiv bi bil podatek,
koliko, če sploh kaj, notranje opreme gradu je prišlo iz meščanskih hiš Tottingov na Ptuju. Na gradu je bilo še za dva centa in 43 funtov volne, vredne 36 gld
27 kr (15 gld za cent) ter 73 štrtinov vina, od tega štirje starega, in šest sodčkov
kisa. Žita je gospostvo imelo 1.292 korcev pšenice na Ptuju, sicer pa 400 korcev
mešanega žita (weisgemischet), sto korcev ajde, pet velikih šoberjev nemlatenega žita (200 korcev) in šober pšenice (40 korcev). Masti in slanine je bilo za dva
centa in 40 funtov. Nadalje so h gradu sodili štirje kočijaški konji s tovornimi
sedli in opremo, osem volov, trije biki, 34 krav, še 14 glav drobince in goveda na
pristavi v Podložah, drugod pa še bika, 14 telet, 47 koz, 140 ovac in 80 prašičev.
Med razno grajsko opremo je inventar beležil eno preprosto (khobel wagen)
in eno majhno kočijo, na eni od pristav še voza, na Majšperku pa še 13 skrinj
za oblačila, štiri za splošno rabo (allwahr) ter eno železno za denar. Nadalje 21
postelj, 12 miz, 12 velikih in 13 majhnih z lanom prevlečenih stolov, štiri mreže
za lov na zajce, stensko uro, veliko studier tehtnico, ki je stehtala do tri cente in
eno malo, 30 vatlov špalirja, nabitega na steno v spodnji sobi, ter pet obdelanih
kravjih kož. Od orožja in vojaške opreme sta na gradu bila topiča na kolesih in
železni možnar, 16 kavljastih pušk, gefaste vnd vngefaste, osem sabelj, tri puške
in strelski oblačili, torej večidel stara lamberška oprema.146

Krivoverka
Ana Totting je bila zgodovinopisju doslej znana predvsem kot ovira protireformacijskim prizadevanjem Karlovega sina, nadvojvoda Ferdinanda II. Kljub
množičnim spreobrnitvam protestantskega meščanstva pred verskimi komisijami in njihovimi številčnimi oboroženimi spremstvi med letoma 1598 in 1600,
so bile konverzije pogosto neiskrene. Že v prvih letih 17. stoletja so cerkvene in
deželnoknežje oblasti tudi na Ptuju znova beležile javno izpričane protestante,
zlasti pa protestantke, čeprav v manjšem številu kot poprej.147 Njihov obstoj je,
kot marsikje v Evropi, lajšala bližina konfesionalno-politične meje.148 Čeprav
se je tega deželni knez zavedal in že leta 1603 prepovedal obisk protestantskih

146

StLA, LAA, LR 1327/9 Totting, Inventar pokojne plemenite gospe Ane Totting na Majšperku, 28. april
1621. Prag in Plösch sta bila komisarja po nalogu štajerskega ograjnega sodišča, inventar je sestavil
njun pisar.
147
Oman, "Reformacija na Ptuju", str. 34–39.
148
Kaplan, Divided by Faith, str. 144–171
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bogoslužij in pouka v deželah svetoštefanske krone,149 so štajerski evangeličani
ukazu kljubovali več desetletij.150
Obenem pa so lahko skrivna bogoslužja in pouk še dolgo obiskovali tudi
ponekod v domači deželi. Med njimi šolo, ki jo je na Ptuju vsaj v zgodnjem 17.
stoletju vzdrževala Ana Totting in v kateri je "več deklet lutrovsko vzgajala, med
njimi mnoge meščanske hčere". Šolo je formalno sicer vodil neki Wagmeister,
ki se je pred deželnoknežjimi vizitatorji leta 1610 izkazal kot pravoveren katolik. Četudi bi se bil zgolj pretvarjal, primer kaže na dolgo preživetje medkonfesionalnega sobivanja v mestu. Obstoj šole, ki je bila na Ptuju, kot kaže, javna skrivnost, so očitno omogočale sosedske, poklicne, stanovske in sorodstvene vezi, ki
so jih Tottingi v mestu imeli tudi s katoliki. Če Ana Zunggo ni bila katoličanka,
morda pa tudi sicer, ali sprta z mačeho, bi lahko bile med učenkami "skrivne
šole" (Winkelschule) tudi njene morebitne hčere ali vnukinje. Čeprav je deželni
knez prvi ukaz za zaprtje šole izdal leta 1603, je ta, z očitno potuho vsaj nominalno sicer katoliških mestnih oblasti, delovala vsaj do konca leta 1611 ali celo
do februarja naslednjega leta, nakar naj bi ketzerische exercitia do smrti Ane
Totting potekale na gradu Majšperk, kot naj bi bilo "znano po vsem svetu".151
Vdova se je vse do smrti vsaj občasno še mudila na Ptuju, kjer je imela hišo;152;
kot instructrix puellarum153 in javno izpričano protestantko sta jo zabeležili vizitaciji v letih 1610 in 1617. Na podložnike v Majšperku očitno ni imela konfesionalnega vpliva. Duhovno oskrbo je bržčas prejemala onstran madžarske meje, najbrž
v Prekmurju ali Medmurju, morda pa še od kakšnega kriptopredikanta, četudi je v
Podravju izpričan šele desetletje po njeni smrti.154 Bržkone ni bil edini ali pa se je
lažje skrival po lokalnih plemiških sedežih, vsaj do začetka izgona protestantskega
plemstva leta 1628. Hkrati je protestantsko načelo duhovništva vseh vernikov155
Ani omogočalo, da je duhovno oskrbo prejela od sovernikov ali celo sovernic156.
149

Arno Strohmeyer, Svoboda politike in moč vere: študije o politični kulturi deželnih stanov habsburške
monarhije v času verskih vrenj (ok. 1550–ok. 1650) (Ljubljana, 2011), str. 176.
150
Pörtner, The Counter-Reformation, str. 171.
151
Loserth, Akten 1600–1637, št. 1494 in 2488, str. 284 in 828; Winkelmann, "Der Geheimprotestantismus",
str. 44, 46–47 in 49.
152
StLA, LA, LR 884/1 Plesch, Pisanje Marije Gritscher Maksimilijanu pl. Pleschu glede dolgov gospostva
Majšperk, 8. junij 1621.
153
Jože Mlinarič, "Prizadevanja sekovskih škofov Martina Brennerja (1585–1615) in Jakoba Eberleina
(1615–1633) kot generalnih vikarjev salzburških nadškofov za katoliško versko prenovo na
Štajerskem v luči protokolov 1585–1614 in vizitacijskih zapisnikov iz 1607, 1608 in 1617–1619",
Acta ecclesiastica Sloveniae 5 (1983), str. 103.
154
Winkelmann, "Der Geheimprotestantismus", str. 42–43; Matej Slekovec, Škofija in nadduhovnija v
Ptuji: zgodovinska črtica (Maribor, 1889), str. 95.
155
Marko Kerševan, "Protestantizem kot vprašanje nove/drugačne krščanske zavesti na Slovenskem (v
različnih socialnih okoljih)", v: 450-letnica slovenske knjige in slovenski protestantizem: prispevki s
posvetovanja ob 450. obletnici izida Trubarjevega Catechisma in Abecedaria, Ljubljana, 23. in 24.
november 2000, ur. Marko Kerševan (Ljubljana, 2001), str. 181–182.
156
Anonimno poročilo je konec leta 1615 ali v začetku naslednjega ptujsko meščanko Magdaleno Schauer

682

S tudia
H istorica
S lovenica

Izumrtje
Benediktovo upanje na nadaljevanje rodu, ki mu ga je moralo vzbuditi rojstvo
sinov in ga odraža njegova oporoka, se ni izpolnilo. Andrej Totting naj bi umrl
še preden je postal polnoleten, enkrat med letoma 1596 in 1604, Adam, najbrž rojen okoli 6. junija 1589, saj naj bi na binkošti leta 1604 dopolnil 15 let
ter s tem postal vogtbar, pa je bil slaboten otrok. V sporu za Anino dediščino
so Benediktovi hčere in vnuki, na čelu z Adamom Zunggom, pokojni mačehi
celo očitali, da naj bi mlajšega sina, kljub njegovi bolezni, za šest mesecev poslala nekam v nemške dežele cesarstva, še prej pa z njim 29. aprila 1604 sklenila
oporoko. Najverjetneje sina v tujino ni poslala zaradi brezsrčnosti, na katero
so aludirali tožniki, temveč da bi si bolehni Adam lahko opomogel od zraka
Spodnje Štajerske, ki je v 16. stoletju veljal za še posebej pripravnega za širitev
raznih kužnih bolezni.157 Tožniki so se spotaknili predvsem ob to, da je Adam v
oporoki mater določil za edino dedinjo, v primeru njene smrti pa njeno sestro
Marijo Gritscher ter nečakinjo Ano oziroma Suzano Grübner, katerima naj bi
zapustil še po 1.000 gld. Adam se je sicer vrnil domov, nakar naj bi ga mati poročila, a je zaradi bolezni umrl, še preden je lahko zaplodil potomstvo. Nekaj pred
njegovo smrtjo naj bi ga mati nato prisilila, da je v novi oporoki 14. aprila 1614
vse premoženje in posest zapustil njej, če bi umrla, pa njeni sestri Mariji; svoji
poimensko neznani nevesti ali sorodnikom po očetovi strani očitno ni zapustil
ničesar.158
Seveda je možno, da so obtožbe zoper pokojno Ano Totting kot kruto
preračunljivko držale vsaj do neke mere, a so bile gotovo vsaj deloma pretirane, kot je bilo v sodnih sporih običajno. Nasprotnika je veljalo očrniti (četudi
posmrtno), da se je bil (dedič) prisiljen čim prej in čim ugodneje poravnati. To
taktiko so Benediktovi dediči znova ubrali leta 1623, ko jih je zastopal jezuit
Hieronim Zunggo ml., in Marijo Gritscher obtožili, da je grad Majšperk za šest
tednov zasedla z oboroženo silo.159 Ker ravnanje, ki je bilo v deželi pravnoformalno "najstrožje prepovedano",160 v ostalih virih ni izpričano, je bila obtožba

obtožilo, da je der lutherischen Weiber Predicantin (Winkelmann, "Der Geheimprotestantismus", str.
49), kar bi bilo zelo neobičajno (prim. Domröse, Frauen der Reformationszeit, str. 51 in 141), četudi
je držalo.
157
Matthäus Merian, Topographia Provinciarum Austriacarum, Austriae, Styriae, Carinthiae, Carniolae
[...] (Frankfurt am Main, 1679), str. 37, https://de.wikisource.org/wiki/Topographia_Provinciarum_
Austriacarum, pridobljeno: 7. 10. 2018.
158
StLA, LA, LR 884/1 Plesch, Pritožba otrok in vnukov Benedikta Tottinga čez Marijo Gritscher pri sv.
rimskem cesarju Ferdinandu II., 1621.
159
StLA, LR 1515, Odgovor v zadevi Zunggovih dedičev zoper Marijo Gritscher, 13. januar 1624 (prepis).
160
Navzlic normativnim prepovedim je bolj ali manj omejeno nasilje še globoko v zgodnji novi vek po
vsej Evropi ostalo legitimno sredstvo reševanja sporov, komplementarno sodni poti (prim. Christian
Wieland, Nach der Fehde – Studien zur Interaktion von Adel und Rechtssystem am Beginn der Neuzeit:
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bržčas le taktična, sovražnost pa se je vodila zlasti v okviru sodnih procesov in
ni eskalirala v nasilje. Vsekakor pa tožba kaže na obstoj resnih notranjedružinskih konfliktov, ki so navsezadnje privedli do Anine odločitve, da je za sinovi
oziroma svoji naslednici izbrala svojo sestro in nečakinjo, namesto katerega
od moževih vnukov. Mogoče je po Hieronimovi smrti v družini prišlo tudi do
konfesionalnih razprtij, a ker v tožbi ni bila izpostavljena Anina veroizpoved
temveč domnevna trdosrčnost, je verjetno bila posledica povsem tuzemskih
zamer.
Ana Totting sina, ki je verjetno umrl kmalu po oporoki iz leta 1614, ni preživela za več kot tri leta, četudi ni znano kdaj natanko je umrla in kje je bila
pokopana. Nadvojvoda Ferdinand II. je 26. januarja 1617 od ptujskega župnika
Jakoba Ripscherja in mestnega glavarja Hansa Sigmunda Aichhorna161 še zahteval njen izgon iz dežele v roku 14 dni, a se je "nekatoliške" vdove "usmilil" ter
17. aprila preklical ukaz,162 nakar naj bi bila Ana 26. septembra že omenjena kot
pokojna.163 Zapis v inventarju, po katerem naj bi živela še leta 1620, ko naj bi
na jurjevo s Sebastijanom baronom Lambergom sklenila poravnavo za sporni
mlin v Slapah,164 ovrže vir, ki jo že konec oktobra 1618 beleži kot pokojno.165
Očitno je pisar pri inventarizaciji čez sto listin (popisnih enot je 87, a je bilo
precej dokumentov v svežnjih) spregledal, da sta v dokumentih zapisani njeni
dedinji.

Epilog na Majšperku
Grad in gospostvo Majšperk sta po Ani Totting nasledili njena sestra Marija Gritscher ter nečakinja Suzana Grübner,166 ki pa je bila tedaj še otrok. Kaže, da Marija ni kazala večjega interesa za lastništvo dokaj zadolženega, četudi bogatega

Bayern 1500 bis 1600 (Epfendorf an der Neckar, 2014); Stuart Carroll, "From Feud to Enmity", Acta
Histriae 25, št. 2 (2017), str. 433–444; Darko Darovec, "Fajda med običajem in sodnim procesom:
primer krvnega maščevanja v Kopru leta 1686", Annales: Series historia et sociologia 28, št. 3 (2018),
str. 451–476).
161
Oman, "Reformacija na Ptuju", str. 34–35.
162
Loserth, Akten 1600–1637, št. 2176 in 2198, str. 711 in 717.
163
Winkelmann, "Der Geheimprotestantismus", str. 51.
164
StLA, LA, LR 1327/9 Totting, Inventar pokojne plemenite gospe Ane Totting na Majšperku, 28. april
1621, Popis listin: št. 4–6 in 78–80.
165
StLA, LA, LR 589/3, Glavni dokazni člen skrbnikov dediščine pokojnega Viljema barona Lamberga s
Črnela, Jabel in Majšperka zoper dediče pokojne Ane Totting zaradi žitne desetine, 29. oktober 1618.
166
Leta 1623, ko je dopolnila 15 let, naj bi se poročila s Pavlom Essichom, a iz tega ni bilo nič. V zakon
je stopila šele po 18. maju 1630, omožila pa se je z Jurijem Fuschkharitschem (Fuškarič), s katerim je
imela vsaj hči Ano. Suzana je umrla pred letom 1652 (StLA, LA, LR 322/9 Gritscher, Apelacija dedičev
pokojne Marije Gritscher zoper Pavla Essicha, 1652).
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gospostva167 in vprašanje je, če se je iz Novega mesta sploh kdaj odpravila na
Ptuj ali v Majšperk. Inventar Ane Totting je bil aprila leta 1621 spisan z namenom prodaje posesti družinskemu prijatelju oziroma zavezniku Maksimilijanu
pl. Plöschu, saj naj bi se za nakup z Marijo dogovoril že 4. junija istega leta, v
prisotnosti gospoda Aleksandra Marenzija,168 cesarskega konjeniškega praporščaka.169
Dogovor so skoraj sfižile tožbe dedičev Benedikta Tottinga, ki so jih ti sprožili aprila 1621. Čeprav je vsaj prvi poskus že 24. julija istega leta zatrl štajerski
deželni upravitelj, so se zadeve zavlekle in po treh letih čakanja na prodajo se
je začelo krhati še med Marijo in Maksimilijanom. Podobno kot njena sestra,
je bila vdova Gritscher tudi po lastnih besedah nasprotje pregovora, po katerem naj bi "imele ženske dolga krila in kratko pamet" (lange röckh vnnd khurze
sün haben) ter je obotavljajočemu se Plöschu dala vedeti, da lahko Majšperk
ob dobri poroki nasledi tudi njena šestnajstletna nečakinja, s katero še nista
sklenili delitvene pogodbe. Naposled so se tožbe Benediktovih vnukov, ki jih je
Marija leta 1624 zavrnila kot plod njihove zdolgočasenosti, izkazale za neosnovane. Najkasneje dve leti zatem je Maksimilijan pl. Plösch postal lastnik gradu in
gospostva Majšperk, katerih posest mu je štajerski deželni knez in sveti rimski
cesar Ferdinand II. z listino priznal 13. julija 1626.170
Maksimilijan posesti ni užival dolgo, že jeseni leta 1629 je zabeležen kot
pokojen. Enkrat pred koncem tistega septembra je njegov sin Bernard171 prosil

167

Grad in gospostvo z vso pripadajočo posestjo, podložniki in premičninami sta bila leta 1621, tj.
po začetnem razvrednotenju denarja zaradi tridesetletne vojne (Hans Pirchegger, Geschichte der
Steiermark (Graz, 1976), str. 190), ocenjena na 47.228 gld 40 kr gld (StLA, LA, LR 884/1 Plesch, Cenitev
Majšperka, s.d.), hkrati pa obremenjena z 21.187 gld dolgov. Od zneska je 5.000 gld odpadlo na dediče Adama Gritscherja, 4.000 gld na Ferdinanda Welzerja, 3.000 gld na Jurija gospoda Stubenberga,
po 2.000 gld na Erazma barona Trübenegga in Wolfa Augusta Paradeiserja, 1.000 gld na Barbaro
Waltersdorfer, 900 gld na Krištofa Gotthardta, 700 gld na (vdovo) Marjeto Merz iz Maribora, po 500
gld na dediče Hieronima Zungga in od hiše na Ptuju, po 400 gld na cesarskega svétnika Maksimilijana
pl. Plöscha ter Mihaela Jakopitscha (Jakopič) itd. (prav tam, Pisanje Marije Gritscher Maksimilijanu pl.
Plöschu glede dolgov gospostva Majšperk, 8. junij 1621).
168
Morda sin ali kak drug sorodnik Zunggovega sozakupnika samoborskega rudnika, Janeza Aleksandra.
169
StLA, LA, LR 884/1 Plesch, Apelacija gospe Marije Gritscher zoper Maksimilijana pl. Plöscha glede
Majšperka, 1624. Marija je Marenzija obtožila, da je sklenitev pogodbe prespal.
170
StLA, LA, LR 884/1 Plesch, Apelacija gospe Marije Gritscher zoper Maksimilijana pl. Plöscha glede
Majšperka, 1624; prav tam, Odločba štajerskega deželnega upravitelja v zadevi med Marijo Gritscher in
Zunggovimi [sic] dediči, 24. julija 1621, Gradec; StLA, KPA, HFA, Plösch von Pogled, Familie, Ferdinand
II. podeli utrdbo Majšperk s pripadajočo posestjo Maksimilijanu pl. Plöschu s Pogleda, 13. julij 1626,
Gradec (kopija).
171
Vsaj v začetku leta 1629 je bil topniški poveljnik oziroma stotnik v Heidelbergu. Njegova mati je bila
Marjeta, roj.ena Puecher. Maksimilijan je imel z drugo ženo, Suzano, roj.eno gospo Stubenberg, še dva
sinova. Enemu je bilo ime Maksimilijan (ml.) in je kasneje nekje postal vrhovni stražmojster (StLA, LA,
LR 884/1 Plesch, Pisanje Maksimilijana pl. Plöscha ml. notranjeavstrijski vladi, 15. februar 1629; prav
tam, Prošnja Bernarda pl. Plöscha za podelitev gospostev Pogled in Majšperk, pred 29. septembrom
1629).
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za podelitev gradu in gospostva.172 Do kdaj je Majšperk ostal173 v rokah nekoč s
Tottingi povezane družine, bodo pokazale prihodnje raziskave. Enako, koliko
sta Tottinga, Marija Gritscher, Plösch ali njihovi nasledniki s svojim ravnanjem
prispevali k uporu majšperških podložnikov, ki so med drugim slovenskim
kmečkim uporom grad Majšperk 7. maja 1635 požgali174 do tal.

Sklep
Neprimerno bolj kot individualna prizadevanja so večini ljudi v predmoderni
dobi uspeh in varnost, na prvem mestu ekonomsko, ki je jamčila tako fizični
obstoj kot družbeni položaj, zagotavljala sorodstvena, sosedska in poklicna
zavezništva ter gospodarske strategije, utemeljene na množenju in diverzifikaciji prihodkov ali posesti, četudi še tako majhnih.175 Preživetvenim strategijam
so bile podrejene tudi razne skupinske in individualne identitete, ki so posledično lahko bile precej fluidne, ne zgolj mobilne. V obravnavanem primeru o
tem ne pričajo toliko izbire veroizpovedi kot na sorodstvu utemeljeno zavezništvo med protestanti Tottingi in katoliki Zunggi, ki je preživelo še v čas ostrih
državnih konfesionalnih pritiskov. Celo tako temeljna predmoderna identiteta, kot je bila rodbinska, je lahko bila prilagojena ambicijam, ki naj bi jamčile
vzpon in s tem preživetje družine, kot nakazuje priredba rodbinskega imena
Strusnikhov.
Benedikt Totting se je negotovosti življenja, ki nikoli ne prizanašajo nikomur, zelo dobro zavedal, zato s porokami svojih hčera ni skušal poskrbeti le
za svojo kariero kot tako, temveč je z njo pletel in utrjeval varnostno mrežo za
vso (razširjeno) družino, ne nazadnje tudi z nakupi in zakupi raznolike posesti, od posameznih ribnikov do obsežnega zemljiškega gospostva. Najkasneje s
prvo poroko se je Benedikt vključil v gospodarska in sorodstvena omrežja premožnih trgovskih meščanskih ter iz njih izšlih nižjeplemiških rodbin Notranje
Avstrije, ki so segala tudi onkraj meja cesarstva. Seveda so bile ugodne politične
razmere, gospodarska konjunktura in individualne sposobnosti izrabe le-teh

172

StLA, LA, LR 884/1 Plesch, Prošnja Bernarda pl. Plöscha za podelitev gospostev Pogled in Majšperk,
pred 29. septembrom 1629.
173
Nikakor pa "dediči baronov Lambergov" gradu in gospostva (Zgornji) Majšperk niso že leta 1618
prodali Adamu Grafu pl. Schönbühlu (Šeščki), kot je veljalo doslej (prim. Stopar, Grajske stavbe, str.
71; Marija Hernja Masten, "Majšperk in njegovi kraji do konca 18. stoletja", v: Zbornik občine Majšperk,
ur. Marija Hernja Masten et al. (Majšperk, 2018), str. 75).
174
Jože Koropec, Mi smo tu: veliki punt na Slovenskem v letu 1635 (Maribor, 1985), str. 144.
175
Tovrstne strategije niso bile omejene na plemstvo in meščanstvo, uporabljalo jih je tudi kmečko prebivalstvo (Giovanni Levi, Nematerialna dediščina: življenjska pot piemontskega eksorcista iz XVII. stoletja (Ljubljana, 1995 [1985]); prim. Marta Verginella, Ekonomija odrešenja in preživetja: odnos do
življenja in smrti na tržaškem podeželju (Koper, 1996)).

686

S tudia
H istorica
S lovenica

ali, nasprotno, izkoriščanja slabih razmer na plečih soljudi, vselej pomembni
dejavniki družbenega vzpona, a le-ta tudi Benediktu Tottingu ne bi uspel brez
zaslombe in pomoči sorodnikov ter zaveznikov, od katerih so vsaj nekateri svoj
vzpon gotovo dolgovali tudi njemu. Po rojstvu sinov je svoja prizadevanja, kot
kaže, osrediščil na ožjo družino, ko je predvsem Andreju in Adamu zagotovil
nobilitacijo na Madžarskem, ki naj bi dolgoročno morda zavarovala tudi njegove na Štajerskem pridobljene posesti. Načrt je deloma uspel njegovi vdovi
Ani, četudi je rojstvo sinov najbrž spremenilo dotedanje družinske nasledstvene strategije, s tem pa zasejalo klice sporov znotraj sorodstva. Kljub izumrtju
Tottingov v moški liniji so Benediktovi številni vnuki nazadnje poskrbeli, da se
je njegova širša družina obdržala še vsaj generacijo ali dve.

Žiga Oman
THE TOTTINGS OF PTUJ AND MAJŠPERK:
THE RISE AND DEMISE OF A BURGHER FAMILY IN EARLY
MODERNITY

SUMMARY
The Totting family from the Lower Styrian town of Ptuj and nearby Majšperk
castle is not unknown to Slovene and Austrian historiography, yet knowledge
of the family has until now been very fragmentary. Only known were the head
of the family, Benedict Totting, a Protestant and wealthy Ptuj burgher, who in
the late sixteenth century rose to lower nobility and acquired the Lordship of
Majšperk, and his widow Anna Strusniger, who in the early seventeenth century
ran a clandestine Protestant school for girls. Recent research on Medieval and
early modern Ptuj burghers by Dejan Zadravec has expanded on this, introducing to us Benedict's position as Ptuj town judge, his father Hans and first wife
Ursula Fintz, as well as some of Benedict's purchases and leases of various smaller estates: vineyards, fishing ponds, etc. Children were only speculated to have
been born in either marriage.
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New research by the author of this paper not only fills many gaps of the
Totting family history, which is generally only of interest to local historians, but
also sheds more light on the survival strategies of early modern burgher families, both economic and social. While the Tottings' origins remain unknown,
Benedict's social ascent may have started in 1556 at the latest, when the merchant was already married to the daughter of the burgher Blasius Fintz from the
Upper Styrian market town of Eisenerz. The exact details of Benedict's early rise
as a Ptuj burgher are obscure due to the lack of documents, yet when he emerges again in 1572, he does so as the town judge, i.e. holding the highest office
of the autonomous town authorities in the Princely town. The social prestige
required to be a part of and to rise within the burgher elite was generally predicated on one's ability to make profit. While Benedict had plenty of this, it was
not enough; his family needed a stronger social safety net in order to make it
through life's incertitude; he needed staunch allies.
Ensuring the social (and physical) survival of any premodern family was
best secured by diversifying income and by multiplying alliances, especially by
wedlock. Benedict made sure that his and Ursula's daughters were married to
rich and influential men: Anna in 1575 to the Ptuj burgher and merchant Hieronymus Zunggo, who later became town judge, grew very rich by leasing one
of the largest European copper mines near the Croatian town of Samobor for
two decades and consequently managed to rise to lower nobility; Margaretha
in 1585 to the lawyer Magister Ulrich Holzer from a (presumably) Graz burgher
family and (later) an official of the Styrian court for nobility or Landschrannengericht; and Katharina in 1588 to the affluent and influential Carinthian
Toman Zipnikh, the chief toll collector in Croatia and Slavonia and well connected to the Styrian Land Estates. Aside from social and economic, Benedict's
family alliances were also inter-confessional: Zunggo was a Catholic and Holzer
a Protestant as was his father-in-law, at least by the time of Katharina's wedding.
Following Ursula's death, Benedict wed Anna Strusniger, most likely from
the Carinthian town of Wolfsberg and with relatives in the Carniolan capital
Ljubljana and the town Novo mesto. If not before, Benedict certainly accepted
the "Pure Gospel" from Anna. She bore him the sons Andreas and Adam, on
whom Benedict began to focus his inheritance strategies; the lease of the valuable Lordship of (Upper) Majšperk and the request for a title of nobility to the
Hungarian King Rudolph II (also Holy Roman Emperor and King of Bohemia),
which he was granted in 1590 (but remained a burgher in the Empire), are to
be regarded within this context. However, turning the focus to his sons, especially as he may have already had a grandson by Hieronymus and Anna Zunggo,
appears to have led to intrafamilial conflict, which erupted following Anna
Totting's death. Andreas and Adam were still minors when their father died on
24 June 1591. It seems that thereafter the Catholic Zunggo became the head
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of the family and, following his own rise to Hungarian lower nobility in 1599
(he remained a burgher in the Empire), helped Anna Totting secure Majšperk
as a fief. Furthermore, it was certainly the inter-confessional familial as well
as neighbourly solidarity that enabled Anna to run a not-so-secret Protestant
school in Ptuj, even under the pressure and scrutiny of the Princely CounterReformation in the early seventeenth century.
However, both Andreas, once a student at the University of Tübingen, and
Adam died without heirs, although Adam, born in 1589, managed to get married before his death in 1614. Some rift must have erupted within the extended
family following Hieronymus' death, sometime between 1612 and 1617, since
in her will Anna left everything to her sister Maria Gritscher from Novo mesto
and niece Susanna Grübner, leaving nothing to Benedict's grandsons, mostly
Zunggos, when she died in 1617. Due to her sister's disinterest in Majšperk, in
1624 the castle and estate were sold to an old ally of the Tottings, Maximillian
von Plösch, an erstwhile Ptuj burgher.
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Prispevek prinaša poskus orisa življenja in dela dr. Franca Tipliča, prvega
slovenskega zdravnika, ki je med letoma 1901 in vse do svoje smrti 1918
kot okrajni zdravnik služboval pri Sv. Lenartu v Slovenskih goricah (Sankt
Leonhard in Windisch Büheln, danes Lenart v Slovenskih goricah). Burno
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tik pred prvo svetovno vojno v Slovenskih goricah, zlasti pri Sv. Lenartu, je v
romanu Kontrolor Škrobar opisal Tipličev prijatelj in zdravniški kolega pisatelj
Alojz Kraigher. V roman je vpletel resnično zgodovinsko dogajanje tistega
časa, vključno z imeni literarnih likov z zelo opazno zunajliterarno referenco,
za katerimi stojijo povsem zgodovinsko izpričane konkretne zgodovinske
osebnosti, med drugimi tudi lik dr. Njivarja, ki je nastal po modelu Franca
Tipliča. V prispevku tako ob historiografski predstavitvi narodnostnih razmer
pri Sv. Lenartu in opisu političnega delovanja Franca Tipliča primerjamo
in analiziramo literarno reprezentacijo dogajanja z zgodovinskimi dejstvi,
podkrepljenimi z arhivskim in časopisnim gradivom, korespondenco ter
obstoječo spominsko in historiografsko literaturo.
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Uvod1
Vse do konca 19. stoletja je bilo v Slovenskih goricah predvsem zaradi slabih
prometnih zvez, mizernih socialnih razmer in šibkega gospodarstva zdravstvo zelo zanemarjeno. Šele v začetku 20. stoletja so t. i. ranocelnike, privatne
zdravnike in priložnostne zdravnike, ki so bili večinoma nemškega ali češkega
rodu, zamenjali univerzitetno izobraženi slovenski zdravniki – doktorji medicine. Prvi slovenski zdravnik v Slovenskih goricah je bil Franc Tiplič, ki se je
k Sv. Lenartu (Sankt Leonhard in Windisch Büheln, danes Lenart v Slovenskih
goricah)2 priselil leta 1901. Kot zaveden Slovenec ni deloval zgolj na medicinskem področju, temveč se je zavzemal za uveljavitev slovenskega jezika v šolah,
uradih, sodstvu in tudi v medicinski praksi.3 O njegovem življenju in političnem
delovanju pa tudi zdravniški službi ni veliko znanega. Pri sestavljanju njegove
biografske skice se lahko poslužujemo predvsem arhivskih virov ter kritične
analize člankov v tedanjih časnikih, zlasti Slovenskem gospodarju, Narodnem
listu, Slovencu in Štajercu, ki pa so bili v tistem času močno politično agitirani:
katoliško, liberalno, proslovensko ali, kot npr. slednji, pronemško. Ob zapisih
v tedanjih časnikih se lahko kot raziskovalci obrnemo tudi na korespondenco
ter spomine, ki so dr. Tipliča4 v tistem času omenjali.
Če hočemo razumeti delovanje zdravnika in političnega aktivista Franca
Tipliča, si moramo najprej ustvariti družbeno-politično sliko okolja, v katerem
je potekala njegova življenjska zgodba. O političnih, gospodarskih, socialnih in
narodnostnih razmerah ter vsakdanjem življenju v Slovenskih goricah, obmejnem slovenskem področju, v času, ko je bila germanizacija slovenskega prostora v polnem teku, obstaja ob arhivskem gradivu še nekaj pregledne literature5,

1

2

3

4

5

Prispevek je nastal v okviru raziskovalnega programa št. P6-0138: Preteklost severovzhodne
Slovenije med srednjo Evropo in evropskim jugovzhodom ter raziskovalnih projektov št. J7-8283:
Kontemporalnost razumevanjskega konteksta ter izražanje osebne in družbene svobode in št. J6-9354:
Kultura spominjanja gradnikov slovenske države, ki jih financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).
Lenart, ki nosi ime po svojem župnijskem zavetniku sv. Lenartu, je postal trg že pred letom 1332, trške
pravice pa so mu bile uradno potrjene leta 1447. Kraj se je do leta 1918 imenoval Sankt Leonhard
in Windisch Büheln, od konca 1. svetovne vojne je nosil ime Sveti Lenart v Slovenskih goricah, leta
1952 pa je bil z odlokom preimenovan v Lenart v Slovenskih goricah (Spremembe naselij 1948–95,
Geografski inštitut ZRC SAZU, baza podatkov (Ljubljana, 1996). V prispevku kraj poimenujemo z
obema imenoma – Sv. Lenart ali Lenart.
Eman Pertl, "Zdravstvo med Muro in Dravo s posebnim ozirom na razdobje 1850–1941", v: Svet med
Muro in Dravo, ur. Viktor Vrbnjak (Maribor, 1968), str. 522 (dalje: Pertl, "Zdravstvo med Muro in Dravo
s posebnim ozirom na razdobje 1850–1941")).
V obstoječih virih in literaturi najdemo različne zapise njegovega imena. Najbolj pogosto se uporablja
ime Franc, poleg tega pa še Fran in Franjo, kakor so se v svojem slovanskem navdušenju poimenovali
tudi drugi slovenski narodnjaki npr. Franc (Fran) Kovačič, Fran (Franjo) Rosina idr.
Npr. zbornik Svet med Muro in Dravo, ur. Viktor Vrbnjak (Maribor, 1968); Lenarški zbornik, ur. Marjan
Toš (Lenart, 2001); Franjo Baš, "K zgodovini narodnega življenja na Spodnjem Štajerskem", Časopis za
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pa tudi spominov6, korespondence (med katerimi z bogato prednjači zdravnik
in pisatelj Alojz Kraigher7)8 ter literarnih označb v literarnih delih. Predvsem trg
Sv. Lenart je posebej slikovito opisan v romanu Alojza Kraigherja z naslovom
Kontrolor Škrobar (1914), ki je izšel tik pred začetkom prve svetovne vojne.
Napisan je bil na podlagi osebnih doživetij avtorja, ki je kot okrajni zdravnik
živel in delal pri sosednji Sv. Trojici med letoma 1907 in 1914.9
V omenjenem knjižnem delu lahko prepoznamo modele resničnih zgodovinskih krajev in osebnosti, zakrite pod drugimi imeni, vendar izredno natančnimi podobnostmi. Na podlagi tega lahko sklepamo, da je bil prav Kaigherjev
prijatelj in kolega Tiplič navdih za lik dr. Njivarja, okrajnega slovenskega zdravnika, ki nastopa v romanu.
Ob uvodni predstavitvi narodnostnih razmer pri Sv. Lenartu in opisu političnega delovanja Franca Tipliča je tako glavni namen članka analizirati in primerjati reprezentacijo dogajanja v romanu Kontrolor Škrobar z zgodovinskimi
dejstvi, podkrepljenimi z viri in historiografsko literaturo.

6

7

8

9

zgodovino in narodopisje 26, št. 1–2 (1931); Sašo Radovanovič, Lenart v Slovenskih goricah (Maribor,
2011); Zbornik občine Lenart, ur. Jože Maček (Lenart, 1996).
Predvsem dnevnik Ožbolta Ilauniga, Moje življenje, ur. Marija Šauper (Lenart–Maribor, 2016) (dalje:
Ilaunig, Moje življenje).
Alojz (Lojz) Kraigher se je rodil 22. aprila 1877 v Postojni. Leta 1903 je bil promoviran na Medicinski
fakulteti na Dunaju, nato je delal najprej v Ljubljani (1903–1905), nato pa kot splošni zdravnik v
Bovcu (1905–1907), kot okrajni zdravnik pri Sv. Trojici v Slovenskih goricah (1907–1914) in v
Ljubljani (1914–22), kjer je v letih 1919–22 vodil mestno bolnišnico. V letih 1922–23 je v Münchnu
opravljal dodatno specializacijo iz dentalne medicine in nato opravljal zobozdravniški poklic v Gorici
ter od 1929 dalje v Ljubljani. Prizadeval si je za ustanovitev Medicinske fakultete, sodeloval v narodnoosvobodilnem gibanju in med II. svetovno vojno deloval pri Osvobodilni fronti ter bil interniran v Dachau. Leta 1958 je prejel Prešernovo nagrado za življenjsko delo. Umrl je 25. februarja 1959
v Ljubljani. Z leposlovjem se je začel ukvarjati pod vplivom moderne že v gimnaziji in bil v stiku z
Ivanom Cankarjem do njegove smrti. Pisal je kratko prozo, romane, dramatiko, kamor je vselej vpletal
tudi erotične elemente. S posebno drznostjo in brezobzirnostjo se je Kraigher lotil življenja malomeščanstva v Slovenskih goricah v romanu Kontrolor Škrobar (1914, predelana izdaja 1950). V njem je
v prvi vrsti pokazal politične spopade z "nemškutarji" na Štajerskem. Glavna oseba romana, Arnošt
Škrobar, zajeta iz resničnega življenja, je tragikomična figura podeželskega polizobraženca, ki se izmika političnim in narodnostnim spopadom ter se rajši izživlja z ženskami, nazadnje pa kot narodni
izdajalec bedno konča svoje životarjenje s samomorom. V tem družbenopolitičnem in ljubezenskem
romanu je Kraigher ustvaril sliko malomeščanskega gnezda v Slovenskih goricah istočasno pa dobro
opisal nemško gospodarsko izkoriščanje slovenskega ljudstva (Primorci.si, dostopno na: http://
www.primorci.si/osebe/kraigher-alojz-(lojz)/1356/, pridobljeno: 20. 8. 2019; Dušan Moravec, Lojz
Kraigher (Ljubljana, 1990) (dalje: Moravec, Lojz Kraigher)).
Ohranjena je bogata korespondenca Alojza Kraigherja, ki si je dopisoval z večino predstavnikov
takratne slovenske inteligence, npr. z Ivanom Cankarjem (Pisma Ivana Cankarja II, ur. Izidor Cankar
(Ljubljana, 1948) (dalje: Pisma Ivana Cankarja II)), Marico Nadlišek Bartol, Otonom Župančičem,
Henrikom Tumo, Franom Ilešičem, Ferdom Kozakom, Franom Albrechtom, Francetom Bevkom,
Antonom Ingoličem, Rajkom Nachtigalom, Jankom Šlebingerjem, Vladimirjem Levstikom idr.
Njegova korespondenca je zbrana v delu Lojz Kraigher, Zbrano delo: Pisma, 10. knjiga, ur. Dušan
Moravec (Ljubljana, 1989) (dalje: Kraigher, Zbrano delo: Pisma, 10. knjiga).
Moravec, Lojz Kraigher, str. 39–69.
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Politične in narodnostne razmere pri Lenartu pred prvo svetovno
vojno
Politične razmere v času pred prvo svetovno vojno na območju celotne Spodnje Štajerske so v največji meri odsevale slovensko narodnostno prebujanje
na eni in ponemčevanje na drugi strani. Slovenska narodna zavest, ki se je že v
drugi polovici 19., še posebej pa na prelomu v 20. stoletje, kazala v obliki slovenskih taborov, čitalnic, ustanavljanj društev ipd., je za Avstro-Ogrsko predstavljala oviro pri njihovih velikonemških težnjah. Nemci so svojo nadvlado nad
Slovenci izvajali predvsem z lastništvom in koncentracijo kapitala po mestih
in trgih, ki so jih zaradi ponemčenega meščanstva imeli za svoje poglavitne
postojanke "sredi slovenskega morja"10 in hkrati za ponemčevalna oporišča na
slovenskem podeželju. Tako je bila ekonomska moč Nemcev, ki so živeli v trgih,
v primerjavi z revnim kmečkim zaledjem tisti element, ki je slovenstvo dodatno oviral pri doseganju narodnostnih ciljev.11 Večina mest in trgov so ostala
nemška oporišča vse do razpada Avstro-Ogrske leta 1918, čeprav je bila večina
okoliškega prebivalstva slovenskega rodu. To dokazujejo tudi statističnih rezultati ljudskega štetja iz leta 1910 za celoten lenarški okraj: od 17.676 prebivalcev
okraja se je le 516 prebivalcev izreklo, da kot občevalni jezik uporabljajo nemščino, velika večina – 17.038 prebivalcev – pa je izjavilo, da je njihov občevalni
jezik slovenščina, 122 je bilo tujcev. Podatki ljudskega štetja v trgu Sveti Lenart,
ki je leta 1910 štel 102 hiši, kažejo drugačno razmerje – od 637 prebivalcev trga
se jih je glede občevalnega jezika 323 izreklo za nemščino, 302 tržanov pa za
slovenski jezik.12 Vendar pa rezultati popisa niso dajali realne slike nacionalnih
razmerij. Te je lenarški sodnik Ožbolt Ilaunig13 v svojem dnevniku opisal takole:
10

11

12

13

Bogo Teply, "Narodnostno življenje pri Lenartu v Slovenskih goricah pred prvo svetovno vojno", v:
Svet med Muro in Dravo, ur. Viktor Vrbnjak (Maribor, 1968), str. 474–475 (dalje: Teply, "Narodnostno
življenje pri Lenartu v Slovenskih goricah").
Marjan Toš, "Dr. Milan Gorišek – ponosni sokol, ki je poletel nad Lenartom (ob 60-letnici smrti)",
Časopis za zgodovino in narodopisje 88=NV53, št. 2–3 (2017), str. 95 (dalje: Toš, "Dr. Milan Gorišek").
Spezialortsrepertorium von Steiermark. Bearbeitet auf Grund der Ergebnisse der Volkszählung vom
31. Dezember 1910. Herausgegeben von der K. K. Statistischen Zentralkomission (Wien, 1917), str.
98–99.
Ožbolt (Obžbalt) Ilaunig se je rodil na Rebrci pri Podkraju na Koroški 26. 7. 1976. Od oktobra 1899
je študiral pravo na graškem vseučilišču, kjer je bil tudi promoviran v doktorja prava. Bil je, tako kot
France Tiplič, član slovenskega akademskega društva Triglav, v katerem so se zbirali visokošolci s
Štajerske. Leta 1908 se je preselil v Lenart, kjer je najprej delal v kazenskem oddelku, nato pa je leta
1911 prevzel civilni oddelek. Ko je sodni predstojnik Jožef Kronvogel bil leta 1914 vpoklican v vojsko, je predstojništvo sodišča vodil prav Ilaunig. Ilaunig je poleg svoje sodniške funkcije v Lenartu
v Slovenskih goricah bil še zbiratelj, zgodovinar, gospodarstvenik. Leta 1910 se je poročil z Julijano
Spitzy, ki je bila članica organizacija Südmark. Po poroki z Julijano se je predvsem zaradi ženinega
vplival raje zadrževal v nemški družbi, čeprav ni nikdar zanikal svojega slovenskega porekla. Bil je tudi
pesnik in pisatelj. Njegova najbolj znana dela so Slednji vitez Reberčan (1927), Črni križ pri Hrastovcu
(1928), Kapelški punt (1928), Tatenbah (1930). Ožbolt (Ožbalt) Ilaunig – Reberški Ožbej je veljal za
dobrega poznavalca starejše zgodovine Lenarta in okolice, predvsem gradu Hrastovec. Pustil je veliko
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Trg Sv. Lenarta je na glasu kot nemški, kakor velja po vseh drugih trgih in mestih
v slovenskih pokrajinah. Nemško občinstvo tvorijo večinoma rokodelci in tržani
ter gostilničarji in trgovci. Vsi so sicer po rodu Slovenci, a imajo se za Nemce,
bržkone zato, ker so v trgu in ker je že tak običaj.14

V boju za razširitev privilegiranega položaja so se Nemci sklicevali tako na
dozdevne pravice, ki so jih imeli kot tisti, ki so plačevali največ davkov, kot tudi
na svojo "višjo kulturo" in naprednejši svetovni nazor. Zase so verjeli, da so "zgodovinski narod", in so težko sprejemali zahteve Slovencev po večji veljavi slovenske kulture in jezika.15 Liberalizem, ki je že po letu 1860 zajel celotno nemško in t. i. "nemškutarsko meščanstvo", se je postavljal nasproti konservativni
duhovščini, ki je v največji meri obvladovala slovensko podeželje. Tako so se
narodno zavedni politiki in intelektualci pri delu za narodno prebujanje opirali
zlasti na duhovščino.16 Pa vendar je bila zaradi volilnega sistema po kurijah17 in
nemškega pritiska nanje, občina Lenart (na videz) trdno v nemških rokah.
Alojz Kraigher, ki je od leta 1907 do 1914 živel in kot zdravnik služboval
pri Sveti trojici, je v pismih mnogim intelektualcem, kulturnikom in politikom
razkrival politični, socialni in gospodarski položaj v Slovenskih goricah in nanj
gledal z jezo in žalostjo. Razmere je v pismu Henriku Tumi označil za "ostudne".
Delno je krivil tudi socialno demokracijo, čeprav je z njo nekoč simpatiziral18:
Gnusnejše prikazni ni na svetu nego so ti podedovani štajerski nemškutarji. /…/
Ljudstvo pa je tako korumptirano kot nikjer. Je pač tako vzgojeno. Moč vidi pri
Nemcih in imponira mu tudi samo Nemec. Ošabnost in gospostvo mu imponira,
ampak biti mora nemško. Nemščina je cilj in zveličanje. Zavednosti nobene. /…/
Na Štajerskem je toliko Slovencev kot na Krajnskem. In kdo je z največjo vnemo

14
15

16
17

18

gradiva, med drugim tudi svoj dnevnik v katerem je zapisal dogajanje v Lenartu pred in med prvo svetovno vojno. V dnevniku Moje življenje je zapustil med bogatim opisom dogajanja v lenarškem okraju
tudi svoje pesmi. Umrl je 8. februarja 1945 in je pokopan na lenarškem pokopališču (Ilaunig, Moje
življenje; Nina Gostenčnik, Življenje in delo dr. Ožbolta Ilauniga ter dogodki v Lenartu od leta 1908
do 1918, diplomsko delo (Maribor, 2004) (dalje: Gostenčnik, Življenje in delo dr. Ožbolta Ilauniga ter
dogodki v Lenartu od leta 1908 do 1918).
Ilaunig, Moje življenje, str. 73.
Gregor Jenuš, "Maribor ali 'Marburg an der Drau'? Spreminjanje nacionalne identitete mesta v prvi
polovici 20. stoletja", Časopis za zgodovino in narodopisje 85=NV50, št. 4 (2014), str. 36.
Teply, "Narodnostno življenje pri Lenartu v Slovenskih goricah, str. 475.
Od 20. oktobra 1860 je bila sprejeta diploma o ureditvi notranjih državnopravnih odnosov monarhije
(oktobrska diploma), ki je urejala volilno pravico v monarhiji. Njeno bistvo je bilo, da so bili volivci v
posameznih občinah razdeljeni v kurije oz. razrede glede na to, koliko davkov so plačevali, z namenom dati nemškemu elementu čim močnejši položaj. V slovenskih deželah je tak sistem vztrajal do
razpada Avstro-Ogrske (Ferdo Gestrin in Vasilij Melik, Slovenska zgodovina od konca osemnajstega
stoletja do 1918 (Ljubljana, 1966), str. 135; Vasilij Melik, Volitve na Slovenskem 1861–1918 (Ljubljana,
1965), str. 115–123 (dalje: Melik, Volitve na Slovenskem 1861–1918)).
Moravec, Lojz Kraigher, str. 40.
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pri delu, da te naše rekrute germanizira? Socialna demokracija. Govorim, kar vem.
Naši delavci, ki pridejo v Maribor, Gradec itd in se vrnejo kot socialisti, ki ne vejo
drugega o socializmu, nego da je treba biti Nemec.19

Take razmere so se tudi v desetletju pred prvo svetovno vojno kazale na
celotnem podeželju Spodnje Štajerske, zlasti pa v podeželskih trgih in mestih.
In takšen tipičen podeželski trg je bil tudi Sv. Lenart. Na prelomu iz 19. v 20.
stoletje je pri Lenartu živelo 622 prebivalcev, pred začetkom 1. svetovne vojne,
natančneje konec leta 1910, pa je štel 637 prebivalcev, ki so se ukvarjali predvsem s trgovino in obrtjo. Leta 1912 je trg imel 5 trgovin z mešanim blagom,
eno trgovino z železom, trgovino s steklom, eno z usnjem in trgovino z mineralno vodo, od obrti pa so takrat delovale 3 pekarne, mesnici, čevljarja, mizarja, kleparja, krojač, brivec, lončar, sedlar, medičar in svečar, zidar, ključavničar,
kolar in urar. V Lenartu je bilo kar osem gostiln, v katerih se je odvijalo izjemno živahno gostilniško življenje.20 Od tega je bila zgolj ena slovenska: gostilna Alojza Arnuša, kjer so se do leta 1909 zbirali lenarški Slovenci. Gostilna je
bila tudi prizorišče mnogih sporov med dvema političnima strujama in lahko
bi dejali, da so bili politični boji med liberalci in "klerikalci" velikokrat prav –
"gostilniški".21 Prav gostilničarji pa so se šteli med najpomembnejše tržane.
Pri Sv. Lenartu je bilo okrajno sodišče, pošta, petrazredna šola, župnija in
policijska postaja, t. i. svobodne poklice pa so pri Lenartu opravljali tudi: notar,
dva zdravnika, odvetnika ter živinozdravnik.22 Večina prebivalstva je bila slovenskega rodu, čeprav se jih je veliko štelo za Nemce. To se je v največji meri
kazalo v ponemčenih priimkih (npr. Ambros Petrowitsch – Ambrož Petrovič,
Karl Radey – Karel Radej, Winzenz Sarnitz – Vincenc Zarnik ipd.) in nemškem
(vsakdanjem) govoru ter jeziku v uradih. Župnišče je sicer bilo zmeraj slovensko (za to sta se zavzemala župnik Josip Janžekovič in kaplan Ivan Bohinec, ki
se je trudil, da bi okrajno zastopstvo, okrajna hranilnica in posojilnica ostala v
slovenskih rokah) in je imelo ključno vlogo pri utrjevanju slovenstva. Podobno
tudi šola, katere začetki segajo v leto 1759. Bila je pomembna slovenska postojanka, po letu 1895 pa je bila v trškem središču zgrajena tudi nova zgradba, ki
je pripomogla k večji veljavi šole. Prvi znani stalno nastavljeni lenarški učitelj
je bil Jožef Sekol,23 leta 1906 pa je mesto nadučitelja v lenarški šoli nastopil

19

20

21
22
23

"Pismo Lojza Kraigherja Henriku Tumi, Sv. Trojica, 4. 3. 1911", v: Kraigher, Zbrano delo: Pisma, 10.
knjiga, str. 27.
Marjan Toš, "Zgodovina. Lenart od admontske Radehove do središča Slovenskih goric", v: Lenart za
jutri, ur. Borut Juvanec et al. (Lenart–Ljubljana, 2010), str. 27.
Teply, "Narodnostno življenje pri Lenartu v Slovenskih goricah, str. 504.
Prav tam, str. 497.
Bernard Petek, "Osnovno šolstvo v Lenartu skozi čas", v: Žive sledi: Zbornik ob 250-letnici šolstva v
Lenartu 1759–2009, ur. Simona Peserl Vezovnik in Marjan Zadravec (Lenart, 2009), str. 22.
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Sv. Lenart v Slovenskih goricah, razglednica poslana leta 1917 (PAM, SI_PAM_1693_004_001_157_00016)

"narodnjak"24 Radoslav Kopič, ki je šolo kolikor je bilo mogoče sloveniziral, kar
pa nemškim oblastem seveda ni bilo po godu. Da bi zaščitili svoje (veliko)nemške interese, so 10. oktobra leta 1909 v trgu odprli nemško šolo25, ki jo je zgradila nemška nacionalna organizacija Deutscher Schulverein26 s finančno pomočjo
društva Südmark27. "Slovenska" je bila ob župnišču in šoli tudi pošta, ki jo je

24
25
26

27

Podpornik ali pripadnik Narodno napredne stranka (NNS), liberalec.
Danes je tam sedež Osnovne šole Lenart na Ptujski cesti.
Deutscher Schulverein, zasebna nemška šolska organizacija, ki se je zavzemala za šolanje otrok v nemščini, je bila ustanovljena leta 1880 na Dunaju in se je sprva skoraj izključno osredotočala na področje
šolstva. S kulturnimi aktivnostmi in vzgojno-politično agitacijo v boju za nemško šolo in za nemščino kot učni jezik se je zoperstavljala poskusu zrelativiziranja nemštva na jezikovnih mejah monarhije in na nemških jezikovnih otokih. Po letu 1890 se je radikalizirala in na narodnostno večinsko
slovenskem območju množično ustanavljala nemške šole (Werner Drobesch (prev. Franc Rozman),
"Deutscher Schulverein: njegova ideologija, notranja struktura in delovanje s osebnim ozirom na
Slovenijo", Zgodovinski časopis 46, št. 2 (1992), str. 189).
Südmark, nemško nacionalno društvo, je bilo ustanovljeno leta 1889 pod vodstvom Karla Fraissa,
znanega graškega odvetnika. Gre za društvo, ki je v letih pred prvo svetovno vojno skrbelo za gospodarsko stran graditve nemškega nacionalnega "mostu do Jadrana" – in to predvsem na Slovenskem
Štajerskem. Tu naj omenimo naseljevanje nemškega življa ob nemško-slovenski jezikovni meji, kjer
je Südmarka na dveh sektorjih pokupila do leta 1914 900 oralov zemljišč (na področju Šentilja 600
in Marenberga-Radelj 200 oralov) ter samo na področju Šentilja in sosednjih občin izvedla kolonizacijo in naselila 63 družin iz Nemčije s skupaj 371 družinskimi člani. Leta 1909 so v Gradcu ustanovili tudi poseben denarni zavod, namenjen nemški kolonizaciji Slovenske Štajerske; imenovali so ga
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upravljal goreč liberalec Vladimir Fabiani.28
Sicer pa je bila večina uradov nemška. Vodil jih je Anton Grejan, ki ga je
aprila 1910, ko je odšel v pokoj, zamenjal Ludvik Ryzienski. Ryzienski je bil znan
strasten "nemškutar" in sovražnik vsega, kar je bilo slovensko. Ožbolt Ilaunig ga
je v svojem dnevniku opisal kot moža "brez posebnega duševnega obzorja. Zdi
se mi, da je imel samo 4 nižje razrede. Njegovo najljubše početje je bilo sedeti
v krčmi pozno v noč, piti in kaditi. Ko so že vsi šli, je on še ostal, češ: 'Trinkma
noch aus'."29
Najvišji lenarški urad je bil okrajno sodišče, ki je bilo žarišče bojev za enakopravnost slovenščine v uradih. Sodni predstojnik lenarškega sodišča je bil
od leta 1897, ko je bil promoviran v doktorja prava, Jožef Kronvogel,30 zaveden Slovenec, ki je zaradi svoje objektivnosti užival splošno spoštovanje in bil
leta 1904 imenovan za častnega meščana.31 Med prav tako zavedna Slovenca
na sodišču sta spadala Karel Kočevar (v Lenartu od 1987 do 1903)32 in Roman
Trstenjak, ki je v Lenart prišel leta 1903 in tam ostal do svoje smrti leta 1908.33
Vsi ostali so bili Nemci ali "nemškutarji", ki so kazali "značilno labilnost v narodnem pogledu med uradniško inteligenco". "Nemškutarja" oz. "Nemcem prijazna Slovenca" sta postala Karl Radey, sin štajerskega deželnega poslanca Franca
Radeja, in Ambros Petrowitsch, sin zavednega Slovenca Ivana Petroviča. Kljub
večinskemu "nemškemu mišljenju" na sodišču, pa je to po zaslugi slovenskega
predstojnika ostajalo "slovensko".34
Ko govorimo o lenarškem sodnem okrožju, ne moremo mimo že večkrat
omenjenega Ožbolta Ilauniga, moža slovenskega rodu, a predstavnika avstrijskega uradništva. Ilaunig je bil dober poznavalec lenarške zgodovine in je za
seboj pustil veliko arhivskega gradiva, ki služi mnogim raziskovalcem.35 Dolgo
je veljala tudi ocena, da je bil prav Ilaunig model za glavni literarni lik Arnošta
Škrobarja v romanu Alojza Kraigherja, Kontrolor Škrobar (1913), in nenazadnje

28

29
30
31
32
33

34
35

Südmärkische Volksbank und Spargenossenschaft für die Alpenländer (Boštjan Zajšek, Biti Nemec
pomeni biti luteran (Maribor, 2010), str. 67; Tone Zorn, "Nemško nacionalno društvo 'Südmark' na
avstrijskem Koroškem v prvem desetletju prve avstrijske republike", Kronika: časopis za slovensko
krajevno zgodovino 23 (1957), str. 38–41).
Marjan Toš, "Nekoč: Maistrovi slovenjegoriški podporniki", Večer, 2. 12. 2018, dostopno na: https://
www.vecer.com/nekoc-maistrovi-slovenskogoriski-podporniki-6622639, pridobljeno: 10. 1. 2019;
Teply, "Narodnostno življenje pri Lenartu v Slovenskih goricah, str. 498.
Ilaunig, Moje življenje, str. 87.
"Spodnje-štajerske novice", Domovina, 6. 8. 1887, št. 32, str. 4.
Teply, "Narodnostno življenje pri Lenartu v Slovenskih goricah", str. 500.
Prav tam.
"Sodnijska imenovanja in premeščanja", Slovenski gospodar, 8. 1. 1903, št. 2, str. 4; "Št. Lenart", Slovenski
gospodar, 9. 4. 1908, št. 15, str. 3.
Prav tam.
Gostenčnik, Življenje in delo dr. Ožbolta Ilauniga ter dogodki v Lenartu od leta 1908 do 1918, str.
40–54).
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Ožbalt
Ilaunig
(1876–1945) (dLib)

je tudi sam Ilaunig predvideval, da je bil njegov temperament povod za pisanje romana.36 Zelo verjetno pa je, da je Škrobar mešanica različnih karakternih
lastnosti resničnih oseb, saj po opisu glavnega dogajanja v romanu (pripetljaju
ob občinskih volitvah v letu 1911) glavnemu liku ustreza več oseb, npr. tudi
Franjo Štupica37.

36
37

Ilaunig, Moje življenje, str. 90.
Franjo Štupica (1873–1937), je prišel v Lenart iz Tržiča leta 1905. Pri Lenartu je takoj ustanovil
Narodno napredno stranko. Z nekaterimi vidnejšimi slovenskimi tržani je ustanovil Glavno hranilno in posojilno društvo Slovenskih goric. Že leta 1906 je bil pobudnik za ustanovitev društva Sokol,
vendar se je ustanovitev nekoliko zavlekla. Ustanovni občni zbor Sokolskega društva Lenart je bil
sklican 9. avgusta 1908 leta v dvorani Posojilnice pri Sv. Lenartu v Slovenskih goricah. Prvemu upravnemu odboru Sokolskega društva Lenarta je predsedoval Štupica, kasneje pa je vso pobudo in vodenje
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Za narodne razmere pri Lenartu je bilo najpomembneje prav to, kako so
bili usmerjeni uradniki in pripadniki prej omenjenih svobodnih poklicev. Kot
volivci so bili neodvisni, zato so lahko zastopali brezkompromisna radikalna
gesla. To je veljalo predvsem za odvetnike.
Eden takih odvetnikov je bil tudi liberalno usmerjeni Milan Gorišek38, ustanovitelj društva Sokol, ki je igralo pomembno vlogo v narodnostnih bojih in kulturnem življenju nasploh, saj se je še posebej zavzeto zavzemalo za slovensko uradovanje pri Lenartu. Milan Gorišek je leta 1910 odprl lastno odvetniško pisarno,
kjer so bili koncipient in vsi uradniki vneti liberalci (npr. Davorin Polič in Janko
Leskovec). Veljal je za "dušo vsega naprednega gibanja pri Lenartu in v okolici".39
Član napredne stranke je bil tudi prej omenjeni Franjo Štupica, lenarški
notar in eden izmed ustanoviteljev lenarškega Sokola. Skupaj z Goriškom je
ustanovil Glavno hranilno in posojilno društvo Slovenskih goric. Zaradi osebnih sporov znotraj Sokola in hranilnice ter posojilnice, se je začenjal približevati "klerikalcem", kasneje pa celo k "nemški družbi".40
Pri Lenartu sta v desetletju pred prvo svetovno vojno delovala tudi dva
zdravnika. To sta bila nemški zdravnik češkega rodu Heinrich Benesch (Henrik
Beneš)41, ki ga je po smrti leta 1907 nadomestil njegov zet dr. Theobald Zirngast42, in slovenski zdravnik Franc Tiplič.43

38

39
40
41

42

43

društva prevzel dr. Milan Gorišek (Marjan Toš, "Fran Štupica lenarški notar in Maistrov gostitelj na
Zavrhu", Časopis za zgodovino in narodopisje 76=NV41, št. 1–2 (2005), str. 221–226).
Milan Gorišek (1878–1957), je kot koncipient k odvetniku Janku Leščniku v Lenart prišel leta 1904,
šest let kasneje pa je že odprl lastno odvetniško pisarno, kjer je uradoval vse do leta 1941. Bil je zaveden Slovenec in je v svojo pisarno sprejemal le aktivne podpornike narodnostnega gibanju v trgu Sv.
Lenarta v Slovenskih goricah. Nekaj časa je bil tudi lenarški župan in je skrbel za gospodarski napredek
trga in okolice. Bil je član Sokolskega društva Lenart, leta 1907 pa mu je ob pomoči drugih podpornikov uspelo ustanoviti Glavno hranilnico in posojilnico Slovenskih goric kot družbo z neomejeno
zavezo, ki je pomagal obrtnikom, kmetom pa tudi kulturnim društvom, nezanemarljiva je bila tudi
pomoč generalu Rudolfu Maistru in njegovi vojski, ko mu je v prevratnih letih 1918/1919 pomagala
z živežem in denarjem iz hranilnice. Gorišek je v Lenart prinesel mnoge napredne ideje in se nenehno zavzemal za krepitev slovenstva in slovenski značaj Lenarta samega (Toš, "Dr. Milan Gorišek", str.
93–113).
Teply, "Narodnostno življenje pri Lenartu v Slovenskih goricah", str. 503.
Ilaunig, Moje življenje, str. 73; Teply, "Narodnostno življenje pri Lenartu v Slovenskih goricah, str. 504.
Heinrich Benesch se je rodil 20. septembra 1844 pri Križu pri Rogatcu. Kot zdravnik je najprej delal
v Mislinju pri Slovenj Gradcu, leta 1885 pa se je preselil v Lenart, ker je leta 1907 tudi umrl. Bil je
ponemčen Čeh in predsednik lenarškega Südmarkinega pevskega zbora (Pertl, "Zdravstvo med Muro
in Dravo s posebnim ozirom na razdobje 1850–1941", str. 521–522).
Theobald Zirngast se je rodil 28. junija 1873. Leta 1906 se je poročil s hčerko dr. Heinricha Benescha in
se po njegovi smrti leta 1907 preselil iz sv. Trojice k Lenartu. Bil je zagrizen Nemec, ki je v času najhujšega narodnostnega boja po načrtih in s finančno pomočjo nemških nacionalnih društev Südmark
in Schulverein v Lenartu uspelo sezidati nemško osnovno šolo in Vereinshaus (Nemško hišo). Nato
se je sprl in tožil z močnimi lenarškimi Nemci in nemčurji. Leta 1914 je bil mobiliziran kot rezervni
zdravnik. Po prvi svetovni vojni je ostal v Mariboru, kjer je služboval pri takratnem Okrožnem uradu
za zavarovanje delavcev vse do svoje smrti 1941 (Pertl, "Zdravstvo med Muro in Dravo s posebnim
ozirom na razdobje 1850–1941", str. 523).
Pertl, "Zdravstvo med Muro in Dravo s posebnim ozirom na razdobje 1850–1941", str. 522–523.
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Kakšne razmere so vladale pri Lenartu leta 1908, ko je nastopil službo pri
okrajnem sodišču, je dobro opisal sodnik Ožbolt Ilaunig v svojih spominih:
Dr. Gorišek mi je razodel, da ga jezi postopanje slovenskih uradnikov v Št. Lenartu, ki smo preveč prijazni z Nemci in zahajamo v nemške gostilne. Ima prav, je
to nekaka naša slabost. A naj se ne smatra to kot politični greh; jaz sem bil med
Nemci in sem moral zahajati v nemško družbo. Zato tudi nisem občutil tega tako
kakor tisti, ki so bili vedno med Slovenci in so imeli nekako prirojeno se omejiti
samo na slovensko družbo. Ker sem videl nadsvetnika, dr. Tipliča, notarja in druge
Slovence zahajati v nemške gostilne, sem nazadnje tudi jaz sledil temu zgledu, ki
se ve, v narodnemu oziru ni bil dober.
Nikakor pa ne morem pritrditi pogledu dr. Goriška, da zaradi tega Jugoslavija
v Slovenskih goricah ne more priti do tistega ugleda, kakor bi ga morala imeti
in da je ljudstvo preveč nemčursko. Tega so krive vse druge okoliščine. Večletna
propaganda zloglasnega časnika "Štajerc" je dosegla, da je ljudstvo bolj mlačno
in se nagiba v nekaterih krajih bolj na nemško stran. Poudariti je potrebno, da se
slovenski uradniki v stari Avstriji nikakor niso smeli pokazati v javnosti kot politiki, ker so dobili hitro svojo brco. Da sem po slovensko uradoval, kjer sem mogel
in kolikor so dopuščali predpisi, se lahko vsak prepriča in sodnija Sv. Lenart je
bila na glasu, da se tam v okrožju mariborske okrožne sodnije najbolj slovensko
uraduje.44

In medtem ko je življenje in delo zgoraj omenjenih najvplivnejših predstavnikov slovenske inteligence, ki so v letih pred prvo svetovno vojno delovali pri Sv. Lenartu, precej dobro raziskano, je namen pričujočega prispevka iz
drobcev dosegljivih virov skicirati življenjsko pot in usodo lenarškega zdravnika Franca Tipliča, ki je prav tako kot sodnik Ilaunig, notar Štupica ter odvetnik
Gorišek pisatelju Alojzu Kraigherju predstavljal model za enega od osrednjih
likov v romanu Kontrolor Škrobar.

Franc Tiplič: zdravnik in politični aktivist
Franc Tiplič se je rodil 23. marca leta 1869 v družini revnega želarja (kajžarja)
v Veržeju na Murskem polju.45 Gimnazijo je obiskoval v Varaždinu ob denarni
podpori domačinov, ki so si želeli, da bi Franc postal duhovnik. Mladega Tipliča
pa so bolj zanimale naravoslovne vede, zato se je v nasprotju s pričakovanji po

44
45

Ilaunig, Moje življenje, str. 176.
"Boj za Št. Lenart v Slov. Goricah", Narodni list, 2. marca 1911, št. 3, str. 1.
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maturi vpisal na študij medicine v Gradcu, kjer ga je podpiral stric Franc Prelog,
ki je bil lastnik tovarne testenin na Dunaju.46 Kot graški visokošolec se je Tiplič
leta 1890 včlanil v slovensko akademsko društvo Triglav,47 med študijem pa se
je ukvarjal tudi z igro in med počitnicami kot govornik sodeloval na slovenskih prireditvah v domačem kraju.48 Kot doktor medicine je bil na vseučilišču v
Gradcu promoviran 20. julija 1898,49 zdravniško prakso pa je opravljal v Nestelbachu pri Gradcu, kjer se je že teden dni po promociji, 27. julija 1898, poročil z
Alojzijo Fellner (1877–1934) 50,51, nadučiteljevo hčerko.52
Čeprav mu je bila udobna prihodnost zagotovljena, pa se je Tiplič po končani zdravniški praksi v Nestelbachu želel vrniti v rodne kraje. "Meni se tukaj v
Nestelbachu ne godi hudo, zaslužek je še vedno, ali jaz bi rad prišel med naše
ljudstvo,"53 je zapisal v začetku leta 1901. Tako se je, ko je v časniku Domovina
zasledil, da je pri Sveti Trojici v Slovenskih Goricah umrl tamkajšnji zdravnik
Feliks Ryziensky54,55 s pismom obrnil na dolgoletnega prijatelja, dve leti starejšega teologa in zgodovinarja Franca Kovačiča (1867–1939), prav tako rojenega v Veržeju (s Tipličem sta obiskovala isto gimnazijo v Varaždinu, kamor so
načeloma radi zahajali študenti iz Slovenskih goric)56, ter ga prosil za nasvet za
"kompetiranje" na prosto zdravniško mesto. Tipliča je srce vleklo bliže rodnemu kraju, vendar pa je izražal dvom za selitev v trg, kjer narodnostnih razmer
ni dobro poznal:

46
47

48
49
50

51
52
53
54

55

56

Pertl, "Zdravstvo med Muro in Dravo s posebnim ozirom na razdobje 1850–1941", str. 522.
Študentska družba Triglav je bila ustanovljena leta 1975 v Gradcu. V okviru društva je deloval pevski zbor, dramska sekcije in knjižnica. Člani so prirejali predavanja, prireditve, debatne večere ipd.
Kot podružnica študentske mreže Triglav je bilo leta 1920 v Zagrebu ustanovljeno Akademsko društvo Triglav, ki je organiziralo prireditve v Zagrebu po slovenskih deželah. Dve leti kasneje je bilo
Akademsko društvo Triglav kot podružnica formirano tudi v Ljubljani (Janja Žitnik Serafin, "Prerez
zgodovine slovenskih kulturnih društev v jugoslovanskem prostoru", v: Priseljevanje in društveno
delovanje Slovencev v drugih delih jugoslovanskega prostora: Zgodovinski oris in sedanjost, ur. Janja
Žitnik Serafin (Ljubljana, 2014), str. 141).
"Dopisi." Slovenski gospodar, 28. 1. 1892, št. 4, str. 27.
"Razne stvari", Slovenski gospodar, 28. 7. 1898, št. 30, str. 6.
Alojzija Ana Marija Tiplič, roj. Aloisia Anna Maria Fellner se je rodila 26. maja 1877 v kraju Nestelbach
pri Gradzu (Diözesanarchiv Graz-Seckau, Graz (DAG), Altmatriken, Taufbuch 1864–3. 1884 –
Nestelbach bei Graz, str. 191). Umrla je 24. novembra 1934 v Lenartu, Trojiška cesta 17 (Pokrajinski
arhiv Maribor (PAM), fond Okrajno sodišče Sv. Lenart v Slovenskih goricah, AŠ 232, Zapuščinski spis
O 301/34).
DAG, Altmatriken, Trauungsbuch VII 1877–1899 – Nestelbach bei Graz, str. 231.
Pertl, "Zdravstvo med Muro in Dravo s posebnim ozirom na razdobje 1850–1941, str. 522.
PAM, fond Franc Kovačič, TE 8, pismo Franca Tipliča Francu Kovačiču, 15. februar 1901.
Feliks Ryzienski je bil oče že omenjenega Ludvika Ryzienskega, pronemško lenarškega usmerjenega
upravitelja, ki je veljal za sovražnika vsega, kar je bilo slovensko.
Notico o smrti "priljubljenega zdravnika" je objavil tudi časnik Slovenec ("Dnevne novice", Slovenec, 7.
2. 1901, št. 31, str. 4).
Bruno Hartman, "Dr. Franc Kovačič (1867–1939)", Studia Historica Slovenica 8, št. 2–3 (2008), str.
259.
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Franc Tiplič (1869–
1918) (Svet med Muro
in Dravo, ur. Viktor
Vrbnjak
(Maribor,
1968), str. 522)

Ti bolj poznaš narodne razmere, kakor jaz, zatorej bi te prosil, da mi iste nekoliko razjasniš. Ali je zdravnik pri Sv. Trojici tudi ob enem distriktni zdravnik? Ali
je sploh neki letni "fixum"? /…/ Morebiti imaš Ti pri Sv. Trojici nekoliko vpliva
(posebno v Samostanu), zatorej bi te prosil, da mi – ako bi slučajno kompetiral
na to zdravniško mesto – nekoliko greš "na roko".57

Tiplič se je posvetoval tudi z drugimi narodno zavednimi in vplivnimi javnimi delavci (s katerimi se je družil med študijem v Gradcu), predvsem slovenskim filologom, publicistom in politikom Karlom Verstovškom (1871–1923)
in odvetnikom ter politikom Franjom Rosino (1863–1924), in oba sta mu pri-

57

PAM, fond Franc Kovačič, TE 8, pismo Franca Tipliča Francu Kovačiču, 15. februar 1901.
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govarjala, naj se preseli k Svetemu Lenartu v Slovenskih goricah,58 kjer je bilo
poleg mesta okrožnega zdravnika, ki ga je zasedel upokojeni vojaški zdravnik
Henrik Beneš, še prosto mesto okrožnega zdravnika za Sveti Jurij v Slov. goricah
(danes Jurovski dol) s sedežem pri Lenartu.59 Tako je Kovačiču konec marca
sporočil, da se je odločil s 26. marcem 1901 prevzeti službo lenarškega okrajnega zdravnika.60
Kot zaveden Slovenec je hitro navezal stike z drugimi narodno zavednimi
sokrajani, med drugim z Milanom Goriškom, Maksimilijanom Ocvirkom, Franom Ilešičem ter že omenjenim zdravniškim kolegom Alojzom Kraigherjem.
Že vse od začetka svojega delovanja v Slovenskih goricah si je zavzeto prizadeval za uveljavitev slovenščine v sodno-medicinski praksi.61 Dokler ni prišel
službovat v Lenart, je bil bolj liberalno usmerjen, nato pa je iz čisto praktičnih
razlogov (vsaj na videz) prestopil h "klerikalcem", saj ga je tako slovenska duhovščina kot zdravnika raje predlagala kmečkemu ljudstvu. Zaslužek okrajnega
zdravnika je bil namreč v največji meri odvisen od števila pacientov in njihovega plačila, zato si je kot novi zdravnik v okraju moral zelo prizadevati, da si
pridobi zaupanje predvsem slovenskega kmečkega prebivalstva. Zase pa je pravil, da kot zdravnik ne more biti kaj drugega kot ateist.62 Podobno je razmišljal
tudi Alojz Kraigher, ki je v pismu Ivanu Cankarju 26. novembra 1910 zapisal, da
se ne glede na to, da je "narodnjak", glede na razmere pri Lenartu tudi sam raje
druži s "farji", saj prav ti bijejo najmočnejši boj proti Nemcem.63
Ožbolt Ilaunig, sodnik in pisatelj, po katerem naj bi bil delno upodobljen
glavni literarni lik Kraigherjeva Kontrolorja Škrobarja, je Tipliča, ki je bil njegov
osebni zdravnik, velikokrat pa mu je pomagal tudi kot izvedenec pri sodnih
komisijah, v svojih spominih oz. dnevniku o življenju pri Lenartu z naslovom
Moje življenje, takole opisal:
Slovenski zdravnik je dr. Tiplič iz slavno znanega Veržeja doma, oženjen z Nemko
iz Nestalbacha. Uvidel je, da je najboljše, če se s klerikalno stranko spoprijatelji in
tako je kot nekdanji Triglavan postal navdušen klerikalec. To je neslo. Duhovniki
so ga priporočali bolnikom in tako je imel dosti opravka /…/. Služil je dobro in si
postavil lepo vilo. V svojem srcu ni bil navdušen katoličan, izrazil se je, da je medicinec ateist, kot Slovenec liberalec. Zaradi prelevitve v klerikalca se je hitro sprl

58
59
60
61
62
63

"Novice", Kmetijske in rokodelske novice, 7. 6. 1901, št. 23, str. 226.
Pertl, "Zdravstvo med Muro in Dravo", str. 522.
PAM, fond Franc Kovačič, TE 8, pismo Franca Tipliča Francu Kovačiču, 23. marec 1901.
Prav tam..
Teply, "Narodnostno življenje pri Lenartu v Slovenskih goricah", str. 504.
"Pismo Lojza Kraigherja Ivanu Cankarju, Sv. Trojica v Slov. goricah, 26. 11. 1910", v: Kraigher, Zbrano
delo: Pisma, 10. knjiga, str. 35.
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tudi z dr. Goriškom. Iz prejšnjih dobrih prijateljev sta nastala dva srdita sovražnika
in s tem tudi celotna družina.64

O političnem udejstvovanju dr. Tipliča pa je zapisal:
Kakšno pa je bilo življenje Slovencev v trgu?
V trgu sta bili dve stranki: klerikalna z dr. Tipličem in Maksom Krambergerjem,
tajnikom Posojilnice pri Sv. Lenartu na čelu; liberalna z dr. Goriškom in njegovimi
pristaši, ki so rekrutirali iz udov Čitalnice, pri kateri so bili učitelji in uslužbenci
obeh odvetniških pisarn in sodni pomočniki. S svetnikom sva bila člana, a se za
delovanje nisva toliko zanimala, ker je Čitalnica faktično spala in se je omejila le
na to, da podpira dohodke in plačuje določene časnike.65

Tiplič je tako kot zdravnik kot politični aktivist užival velik ugled pri
sokrajanih. V časnikih Slovenski gospodar ter Slovenec najdemo nekaj zapisov
o njegovem vsestranskem delovanju. Bil je član mnogih društev, med drugim
Slovenske matice,66 bil je tudi poverjenik Hrvaške matice za Lenart,67 kot visokošolec je bil član društva Danica,68 član Zgodovinskega društva za Maribor,69
bil je nadzornik Posojilnice pri Sv. Lenartu v Slovenskih goricah,70 podpornik
Katoliškega slovenskega izobraževalnega društva pri Sv. Bolfenku v Slovenskih
goricah in odbornik mnogih drugih narodnih društev71. Pogosto in nesebično
je daroval v dobrodelne namene. Njegovo ime najdemo v slovenskih časnikih
med omembami finančne podpore za športna in kulturna društva, knjižnice,
tiskarne, izobraževalne ustanove in varstvo predšolskih otrok, med vojno pa za
lenarške vojake, ki so bili poklicani v vojsko.72
Bil je najprej podpredsednik73 in kasneje predsednik lenarškega Katoliške-

64
65
66

67
68
69
70
71
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Ilaunig, Moje življenje, str. 74.
Prav tam, str. 81–81.
"Imenik društvenikov 'Slovenske matice' za leto 1899", v: Letopis Slovenske matice za leto 1899
(Ljubljana, 1899), str. 32–70; "Imenik društvenikov 'Slovenske matice' za leto 1906", v: Letopis
Slovenske matice za leto 1906 (Ljubljana, 1906), str. 33–81.
"Slovenske novice", Domovina, 3. 10 1906, št. 127, str. 3.
"Tedenske novice", Slovenski gospodar, 6. 6. 1918, št. 23, str. 4.
"Imenik društvenikov l. 1908", Časopis za narodopisje in zgodovino 5, št. 3–4 (1908), str. 209.
"Štajerska", Amerikanski Slovenec, 8. 6. 1915, št. 55, str. 3.
"Društvena poročila", Slovenski gospodar, 9. 2. 1905, str. 4.
"Murskemu sokolu", Slovenski gospodar, 19. 3. 1903, št. 12, str. 6; "Sv. Lenart", Slovenski gospodar, 23.
10. 1913, št. 43, str. 4; "Za vojake-kadilce so darovali", Slovenski gospodar, 12. 11. 1914, št. 47, str. 6.; "Sv.
Lenart v Slov. gor.", 26. 11. 1914, št. 49, str. 5; "Za Tiskovni dom v Mariboru", Slovenski gospodar, 28. 2.
1918, št. 9, str. 4.
"Štajerske novice", Slovenec, 4. 9. 1906, št. 202, str. 2.
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Vizitka dr. Franca
(Frana) Tipliča (PAM,
fond Franc Kovačič,
TE 8)

ga političnega društva74,75 ki se je zavzemalo v glavnem za slovenske šole ter
slovenski jezik v vseh uradih.76 V okviru društva se je udeleževal mnogih političnih takrat zelo aktualnih katoliških shodov, ki jih je kot podpredsednik ali
predsednik društva nemalokrat tudi otvoril ali pa imel govore.77
Veljal je za neumorno delavnega in razumevajočega zdravnika splošne
prakse in zobozdravnika78, ki je svoja administrativna in lekarniška dela opravljal sam.79 Bolniki so k njemu prihajali vse od Juršincev v Slovenskih goricah
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Katoliško politično društvo je bilo ustanovljeno leta 1890 ("Osnovalni odbor 'Katol. političnega društva'", Slovenec, 27. 1. 1890, št. 21, str. 3), po I. slovenskem katoliškem shodu 1892 pa so mu sledila še
številna okrajna Katoliška politična društva, med drugimi lenarško Katoliško politično društvo. Bilo je
prvo formalno in "dejansko ognjišče" katoliškega političnega gibanja. Katoliško politično društvo se je
kasneje preimenovalo v Katoliško narodno stranko in 1905 v Slovensko ljudsko stranko (Jure Gašparič,
"Slovenska ljudska stranka in njena organizacija (1890–1941)", Prispevki za novejšo zgodovino 54, št.
1 (2017), str. 30).
"Shod S.K.Z. pri Sv. Lenartu v Slov. gor.", Slovenski gospodar, 5. 9. 1907, št. 43, str. 1.
"Resolucija I. slovenskega katoliškega shoda", Kmetijske in rokodelske novice, 9. 9. 1892, št. 37, str. 301.
"Razne stvari", Slovenski gospodar, 4. 8. 1904, št. 31, str. 4; "Volilni shodi", Slovenski gospodar, 16. 9.
1904, št. 37, str. 5; "Politični hod pri Sv. Lenartu v Slov. goricah", Slovenski gospodar, 24. 11. 1904, št. 47,
str. 1; "Štajerske novice", Slovenec, 5. 9. 1904, št. str. 2.
Šele po letu 1900 lahko govorimo o začetkih rednega zobozdravstva na vsem slovenskem ozemlju, saj
šele takrat začne upadat število tujih zobozdravnikov. Pred prelomom tisočletja je bil namreč pogoj
za odprtje zasebne prakse avstrijsko državljanstvo, dokazila o strokovni usposobljenosti ter da je prijavljenost pri političnih oblasteh. Po letu 1900, ko se je razmahnila slovenska narodna zavest in s tem
politični upor proti germanizaciji, pa se na Slovenskem vse bolj pojavljajo slovenski zobozdravniki,
npr. Rado Furlan v Ljubljani, Anton Schwab v Celju, Viktor Kac v Mariboru ter tudi Franc Tiplič v
Lenartu (Velimir Vulikić, "Utrinki iz zgodovine zobozdravstva: Začetki zobozdravstva pri nas", ISIS:
Glasilo Zdravniške zbornice Slovenije 19, št. 4 (2010), str. 40).
Marica Krambeger, "Začetki organiziranega zdravstva v zdravstvenem dom Lenart", Zdravstveni dom
Lenart, dostopno na: www.zd-lenart.si/index.php/spoznajte-nas/pogled-nazaj/112-zacetki-organiziranega-zdravstva-v-zdravstvenem-domu-lenart, pridobljeno: 2. 1. 2019.
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in od Vidma ob Ščavnici (danes Sv. Jurij ob Ščavnici). Ordinacijskega časa naj
ne bi imel, hkrati naj si tudi ne bi jemal ne odmora ne dopusta. Kljub temu je
bil vedrega značaja in veselega obraza, predvsem pa naj bi bil izredno socialno
čuteč,80 še posebej do ubožnega slovenjegoriškega prebivalstva. Priljubljen je bil
v prvi vrsti zato, ker je bil "slovenski" zdravnik.81 Kljub vedremu značaju pa ga je
Alojz Kraigher opisal kot pesimista, ki je bil mnenja, da je boj "nasproti nemški
denarni pomoči Südmarka in Schulvereina brezuspešen".82
Sodnik Ilaunig je oba slovenska zdravnika Tipliča in Kraigherja pogosto klical kot sodna izvedenca pri kazenskih primerih in je imel na njihova druženja
zelo lepe spomine, še posebej na to, kako vesela družba so bili in kako radi so
skupaj zapeli.83
Tipliča so, prav tako kot Kraigherja, cenili predvsem slovenski kmetje, saj
je prihajal k njim, kadarkoli so poslali po njega in je za svoje zdravniške usluge
zaračunaval manj kot ostali in prav zaradi tega so ga nemški zdravniki in "nemškutarji" pogosto napadali. Še posebej sovražno je bila proti njemu nastrojena
struja t. i. štajercijancev, zbranih okoli "Nemcem prijaznega časnika" Štajerc. Ta
je izhajal na Ptuju med letoma 1900 in 1918 in je bil usmerjen strogo protikatoliško. Štajercijanci so stremeli k raznarodovalni politiki in torej k ponemčevanju – dobro zasnovan program organizacije pa je potekal ob močno podpori zasebne nemške šolske organizacije, ki se je zavzemala za šolanje otrok v
nemščini Deutscher Schulvereina in graškega društva Sűdmark, ki je ponujala
finančno pomoč Nemcem na narodnostno mešanih krajih.84 Štajercijanstvo je
bilo posebej močno in številčno prav v okolici Ptuja in v Slovenskih goricah.
V letih 1900–1906 so se namreč štajercijanci udeležili 25 občinskih volitev in
zmagali v 15 občinah.85
Nič čudnega torej ni, da jim slovenski narodno zavedni zdravnik ni ustrezal.
Že leto po njegovi nastanitvi pri Sv. Lenartu so ga začeli grobo napadati in blatiti, širili so govorice o njegovem odhodu zaradi političnih pritiskov,86 obsojali so
ga za pohlepneža, za "potrato kmečkega denarja", požeruha in pijanca, očitali so
mu celo "nemško" ženo. Še posebej v nos jim je šlo, da ne more obravnavati vseh
pacientov pri npr. Sv. Jurija, saj stanuje pri Lenartu – tam pa ima "potemtakem Sv.
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"Tedenske novice. Dr. Franc Tiplič.", Slovenski gospodar, 6. 6. 1918, št. 23, str. 4.
"Dopisi", Slovenski gospodar, 27. 11. 1902, št. 48, str. 3.
"Pismo Lojza Kraigherja Janku Šlebingerju, Sv. Trojica, 17. 12. 1909", v Kraigher, Zbrano delo: Pisma,
10. knjiga, str. 32.
Ilaunig, Moje življenje, str. 76–77, 120.
Ivan Rihtarič, "'Štajerc' in njegov odnos do volitev v državni zbor 1906 in 1907", Časopis za zgodovino
in narodopisje 67=NV32, št. 1 (1996), str. 27–29.
Janez Cvirn, "Med nacionalizmom in nacionalno koeksistenco", Zgodovinski časopis 63, št. 1–2
(2009), str. 237.
"Dopisi", Slovenski gospodar, 27. 11. 1902, št. 48, str. 3.
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Lenart razven tega zares izvrstnega distriktnega zdravnika dr. Benescha še povrh
drugega zdravnika in to na naše stroške". Želeli so ga odstaviti ter zahtevali,
da se služba našega distriktnega zdravnika na novo razpiše, da se takoj vstavijo
podpore, ki se plačujejo Tipliču od okrajnega zastopa in od deželnega odbora,
ker ne sprevidimo nikakor zakaj bi morali mi plačevati za druge ljudi zdravnika,
kateri ga že itak imajo in še povrh boljšega, kakor ga nam je odsodil farški vpliv!"87

Tiplič se je branil in jim je odgovoril, da se bo preselil k Sv. Juriju takoj, ko
mu bodo tam našli za zdravnika primerno stanovanje. Pisci Štajerca pa z napadi
niso odnehali in so se še naprej močno trudili oblatiti njegov ugled. Oporekali
so mu strokovno usposobljenost in poklicno etiko (češ da ne sprejema pacientov, od katerih ni zaslužka), očitali so mu politično "prvaško klerikarstvo"
in hinavstvo (češ da deluje protinemško, po drugi strani pa "se zna Nemcem
sladko prilizovati" in da bi bil "ta dr. Tiplič /…/ danes kozji pastir, ko bi ne znal
nemško"88) ter oportunizem kot tudi sam način življenja – označevali so ga za
pijanca, pretepača, ki žali ljudi vsepovprek ipd.89
Iz vsega zapisanega, kar preberemo v časniku Štajerc, lahko sklepamo, da
Tipliču delovanje v domačih krajih "med našim ljudstvom" ni bilo z rožicami
postlano. Gotovo so ga zapisi v Štajercu prizadeli, še posebej pa ga je skrbelo,
da bo nacionalno-politično obračunavanje z njim odvračalo paciente, kar bi
lahko usodno vplivalo na njegov finančni položaj in blagostanje njegove družine. V vsakem primeru ni bil čisto po godu nobeni od nasprotnih strani: za
slovenske narodnjake ni bil dovolj Slovenca – tudi zato, ker je bil poročen z
Nemko, Nemci in "nemškutarji", ki so ga najbolj napadali, so ga javno zmerjali s
hinavcem in oportunistom, ki se Nemcem prilizuje samo zaradi osebnih koristi,
oboji – liberalno usmerjeni Slovenci in "štajercijanci" – pa so mu očitali njegovo (vsaj navidezno) preobrazbo v "klerikalca".

Občinske volitve leta 1911
Glede političnega ugleda je bilo za Tipliča prelomno leto 1911, ko so pri Lenartu potekale posebej burne občinske volitve.90
87
88
89

90

Več kmetov, "Dopisi." Štajerc, 16. 4. 1905, št. 8, str. 5.
"Iz Spodnje-Štajerskega." Štajerc, 17. 5. 1908, št. 20, str. 4.
"Spodnještajerske novice." Štajerc, 28. 5. 1905, št. 11, str. 4; "Dopisi iz Štajerskega." Štajerc, 4. 3. 1906, št.
5., str. 2; "Dopisi.", Štajerc, 12. 11. 1905, št. 23, str. 3; "Dopisi." Štajerc, 10. 12. 1905, št. 25, str. 3; "Dopisi iz
Štajerskega." Štajerc, 18. 3. 1906, št. 6, str. 2; "V šolo zvoni…", Štajerc, 16. 9. 1906, št. 19, str. 1.
Darko Štrafela, "Državnozborske volitve na slovenskem Štajerskem leta 1911", Časopis za zgodovino
in narodopisje 78=NV43, št. 4 (2007), str. 57–78.
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Občinski volilni upravičenci so se delili na dve skupini: prva je bila davčna
skupina, kjer so imeli volilno pravico tisti, ki so v občini plačevali direktne davke
(v slovenskih deželah je na Štajerskem zadostoval kakršenkoli znesek, za razliko
od Goriške, kjer je veljal cenzus 1 goldinar), druga je bila skupina volivcev, ki so
imeli volilno pravico zaradi svojega položaja, službe ali izobrazbe (t. i. inteligenčna skupina), ne glede na to, ali so plačevali kaj davkov ali ne, vendar so morali
imeti t. i. domovinsko pravico. Kdo točno je spadal v to skupino, je bilo odvisno
od dežele do dežele. V tej skupini so bili načeloma duhovniki, učitelji, upokojeni
časniki, vojaški uradniki, profesorji, akademiki pa tudi častni občani oz. meščani.
Volilni upravičenci v davčni skupini niso imeli enake volilne pravice, temveč so
jih v volilni imenik razvrstili od tistega, ki je plačeval največ, do tistega, ki je plačeval najmanj davkov, s čemer je bilo poskrbljeno za "zaščito interesov više obdavčenih". Neenakost se je kazala v razdelitvi volilcev v volilne razrede (Wahlkörper).
Vsoto davkov so razdelili na dva ali tri enake dele, odvisno od tega, ali je občina
imela dva ali tri volilne razrede. V prvi volilni razred so prišli tisti, ki so plačevali
tretjino davkov, v drugega tisti, ki so plačevali drugo tretjino, in v tretjega tisti, ki
so plačevali zadnjo tretjino. Tako je bilo najmanj volilnih upravičencev prav v
prvem volilnem razredu, kjer so volile inteligenčne skupine. Vsak volilni razred je
volil isto število občinskih odbornikov. Na ta način so seveda bogati davkoplačevalci imeli gospodujoč položaj v vodstvu občine.91
Čeprav so Slovenci upali na zmago vsaj v enem, če ne celo v dveh razredih, je
21. februarja, na dan volitev, slovenska stranka stopila v volilni boj z nemško v treh
razredih in v vseh treh izgubila. Za volitve v tretjem razredu Slovenci niso imeli
upanja za zmago, v drugem razredu so menili, da je možna, skoraj računali pa so
na zmago v prvem volilnem razredu. Razmerje v slednjem je bilo namreč takšno,
da bi v primeru, če bi volili vsi Slovenci, bili glasovi izenačeni (saj je bil šesti nemški volivec Vincenz Sarnitz hudo bolan) – in tako bi o zmagovalcu odločil žreb.
Kljub temu pa so bili izidi volitev takšni, da so Nemci povsem brez težav pridobili glasove v tretjem in drugem razredu. Zaradi strahu pred nemškim pritiskom
je bila usoda volilnih glasov prav taka tudi v prvem. Ob odprtju glasovanja je od
volitev najprej odstopil lenarški notar Jurij Golob, ki naj bi nujno moral sestaviti
neko "oporoko" in tako ni imel časa voliti.92 Pa vendar njegov glas ne bi bil odločilen. Narodni list, časnik, ki ga je urejal Vekoslav Spindler, prej odgovorni urednik
časopisa Domovina in pisec narodnostnega programa, objavljenega v brošuri Kaj
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Melik, Volitve na Slovenskem 1861–1918, str. 115–121.
Ilaunig, Moje življenje, str. 82.
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hočemo?93,94, je v članku o pregledu občinskih volitev zapisal, da je bil ob "nemškutarskih sleparijah" glavni vzrok za poraz "v izdajstvu treh slovenskih mož, pristašev klerikalne stranke."95 Krivdo so pripisali državnemu in deželnemu poslancu
Francetu Roškarju96, predsedniku Slovenske kmečke zveze, Francu Štupici, krajevnemu notarju in enemu izmed ustanoviteljev Narodne napredne stranke (od
katere je kasneje odstopil in prestopil v "klerikalni" tabor), ki je celo raztrgal svojo
"legitimacijo" in zapustil volilno sobo,97 ter zdravniku dr. Francetu Tipliču, predsedniku Katoliškega političnega društva Sveti Lenart. Slovenski liberalni časniki so
Tipliča, Roškarja in Štupico označili za izdajalce, "novodobne Efijalte".98
Kaj je dejansko vplivalo na njegovo ravnanje, težko ocenjujemo, dejstvo pa
je, da je Franc Tiplič dan pred volitvami sporočil, da je zbolel in da ne sprejme
kandidature v prvem razredu. Kljub temu je na volilni dan na pritisk svojih pristašev odšel v volilno komisijo, vendar je ostal le do časa, ko je volil tretji razred,
v katerem je bilo že vse odločeno. Takoj po sklepu volitev tretjega razreda pa je
komisijo zapustil, ne da bi počakal na končne rezultate volitev v ostalih dveh
razredih. Narodni list je je njegovo dejanje označil za "nemožato", o volilnem
dogajanja v Lenartu pa o Tipličevem dejanju zapisal tako:
Ko je šlo za naš največji interes, da bi slovenski zaupni mož v komisiji pazil na
žrebanje ter preprečil vsak morebitni švindel, je vrgel g. Franc Tiplič puško v
koruzo in pobegnil z vozom bogvekam, ne da bi bil volil. Upamo, da so sedaj tudi
pošteni ljudje v klerikalni stranki spoznali tega človeka in mu bodo dali zasluženo
brco. Kajti Tiplič je odslej nemogoč kot predsednik slov. kat. pol. društva za
lenarčki okraj in nemogoč v javnem življenju sploh.99
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Osnutek narodnostnega programa, pisec katerega je bil Vekoslav Spindler, je bil objavljen v brošuri
Kaj hočemo? Utemeljeval je narodnostne zahteve, npr. pravico do slovenskega jezika v javnosti, enakopravnost stanov na osnovi političnega pluralizma, obravnaval je tudi žensko tematiko ter se zavzemal za uresničitev Zedinjene Slovenije s parlamentom in vlado v Ljubljani. Brošura Kaj hočemo? je
objavljena v delu Branka Goropevška, Štajerski Slovenci, kaj hočemo? Slovenska politika na Štajerskem
1906–1914 (Celje, 2005), str. 26. Program je analogija na programatično knjižico Josipa Vošnjaka
Slovenci, kaj hočemo? (1867).
Marko Žuraj, Med regionalizmom in jugoslovanstvom. "Liberalizem" na Štajerskem med letoma 1918
in 1923. (Maribor, 2010), str. 38.
"Boj za Št. Lenart v Slov. Goricah", Narodni list, 2. 3 1911, št. 3, str. 1.
Ivan Roškar (1860–1933) je bil poslanec štajerskega deželnega zbora v okraju Maribor Ljutomer
(prvič je bil izvoljen leta 1907), kjer je ostal kar deset let; v leti 1907–1918 državnozborski poslanec
na Dunaju. Kot 25-letni je postal župan Sv. Jurija v Slovenskih goricah, sodeloval je pri Okrajni hranilnici in Posojilnici, pri Sv. Juriju je ustanovil bralno društvo Edinost ter kmetijsko podružnico. Bil
je ustanovitelj in predsednik Slovenske kmečke zveze (1907) ("Ivan Roškar", Slovenski gospodar, 31.
5. 1933, št. 22, str. 3–5; Milena Kokol in Aleksander Purgaj, Ivan Roškar. Narodni politik iz Slovenskih
goric (Jurovski dol, 2019) (dalje: Kokol in Purgaj, Ivan Roškar. Narodni politik iz Slovenskih goric)).
"Liberalna poštenost", Straža, 27. 2. 1911, št. 24, str. 2.
"Boj za Sv. Lenart v Slovenskih goricah. Beseda o izdajalcih.", Slovenski narod, 25. 2. 1911,št. 46, str. 1.
"Boj za Št. Lenart v Slov. Goricah.", Narodni list, 2. 3. 1911, št. 3, st. 1.
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V katoliškem taboru časniku so Tipliča takoj vzeli v bran in v Straži v članku
z naslovom "Liberalna poštenost" predstavili drugačen pogled na dogajanje ob
volitvah, v katerem so vso krivdo za slovenski poraz pripisali edinole notarju
Štupici:
Dr. Tiplič niti ni volilec v prvem razredu, temveč je bil samo slovenski zaupni mož
v volilni komisiji ter je baje storil ta v nebo vpijoči greh, da ni počakal žrebanja
v prvem volilnem razredu, ker je vedel, da vsled po dolgotrajnih pogajanjih z
Nemci povzročenega Stupičnega odpada do žrebanja sploh ne pride. Poslanec
Roškar pa je zakrivil ta greh, da je bil bolan, vsled česar ni mogel sam voliti za
okrajno hranilnico; vendar se ni izgubil slovenski glas v prvem razredu, ker je
okrajna hranilnica vkljub temu volila. Poslanec Roškar in dr. Tiplič torej nista
zapravila nobenega slovenskega glasu, slovenski naprednjak in soustanovnik
Narodne stranke [notar Štupica] pa ga je zapravil Nemcem in nemškutarjem na
ljubo. In zato bi se naj poslanec Roškar politično obglavil, dr. Tiplič izbacnil iz
političnega društva in sploh iz javnega življenja, Stupica pa še vedno obdrži svoj
čeprav malo otemneli sijaj narodnega notarja in soustanovnika in nekdanjega
odbornika Narodne stranke. Taka je liberalna logika in poštenost,100

so zapisali. Vendar je bila škoda že storjena. Tiplič je v očeh lenarških
"naprednjakov" obveljal za izdajalca in njegov politični "ugled" je bil uničen.101

***
Po debaklu na februarskih volitvah leta 1911 se je Tiplič umaknil s političnega
prizorišča in se še bolj zavzeto posvetil svoji zdravniški praksi ter skrbi za številno družino.
V zakonu z ženo Alojzijo se mu je rodilo pet otrok, od katerih je eden umrl
komaj dva meseca po porodu. Najstarejša je bila hči Olga, rojena 18. avgusta
1900 še v Nestelbachu.102 Manj kot dve leti kasneje, ko se je mlada družina že
naselila pri Sv. Lenartu, se je 23. maja 1902 rodil sin Adolf, ki so ga domači klicali
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"Liberalna poštenost", Straža, 27. 2. 1911, št. 24, str. 2.
Občinska politična afera pa ni škodila deželnozborskemu in državnozborskemu poslancu Ivanu
Roškarju, saj je junija 1911 na državnozborskih volitvah ponovno potrdil svoj mandat. V dunajskem
parlamentu je bil leta 1917 med prvimi podpisniki Majniške deklaracije, po prevratu 1918 pa je podprl generala Maistra in bil novembra 1918 izvoljen za predsednika Narodnega sveta za okraj Sv. Lenart
v Slovenskih goricah. Podpiral je ustanovitev prve jugoslovanske države Kraljevine SHS in bil v kabinetu druge vlade Stojana Protića leta 1920 celo minister za kmetijstvo ("Ivan Roškar", Slovenski gospodar, 31. 5. 1933, št. 22, str. 3–5; Kokol in Purgaj, Ivan Roškar. Narodni politik iz Slovenskih goric).
102
DAG, Altmatriken, Taufbuch VIII 1884–1903 – Nestelbach bei Graz, str. 318.
101
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Ljubo.103 30. januarja 1905 je Alojzija rodila Theodorja, ki pa je že dva meseca
kasneje umrl. 23. novembra 1907 se je rodil Bogomir,104 še dve leti kasneje, 20.
januarja 1909, pa hči Karolina, ki so jo klicali Draga.105
Tiplič je poleg naporne zdravniške službe posebno skrb namenjal izobrazbi svojih dveh starejših otrok. Sina Adolfa (Ljuba) je vpisal na Klasično gimnazijo v Mariboru, hči Olga, ki je bila zelo nadarjena pianistka106, pa je od leta 1909
do 1916 obiskovala novoustanovljeni Mestni dekliški licej v Ljubljani107, kjer je
bivala v licejskem internatu.108
Čeprav politično ni bil več aktiven, so v slovenskih časnikih še naprej ostro
napadali vsako Tipličevo odločitev ali dejanje. Še posebej so obsojali kakršenkoli Tipličev stik z nemško družbo. Ko je za svojo hči Olgo najel nemškega uči-
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Adolf (Ljubo) Tiplič je leta 1921 maturiral na Državni klasični gimnaziji v Mariboru, v študijskem letu
1920/1921 se je vpisal na študij medicine v Ljubljani, ki pa ga ni končal. Kasneje je končal višjo trgovsko šolo v Ljubljani in postal uradnik. Ob materini smrti leta 1934 je bil samski in je živel v Ljubljani.
Po drugi svetovni vojni je tudi uradno spremenil ime v Ljubo. Bil je tajnik Fizkulturne zveze Slovenije
(FZS) in aktiven član njenega Odbora za planinstvo in alpinistiko ter leta 1945 ustanovni član
Slovenskega planinskega društva, ki je deloval pod okriljem FZS (Izvestje za šolska leta 1918–1930
na Državni klasični gimnaziji v Mariboru (Maribor, 1930), str. 34; Tea Anžur, "Register imatrikuliranih študentov Medicinske fakultete 1919–1943", v: Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani 1919–
1945 (Ljubljana, 2013), str. 82; PAM, fond Okrajno sodišče Sv. Lenart v Slovenskih goricah, AŠ 232,
Zapuščinski spis O 301/34; "Odločba o zaplembi imovine upornikom", Službeni list Kraljevske banske uprave Dravske banovine, letnik 15, št. 94 (13. 12. 1944); Vlasto Kopač, "Ma smrt obsojeni
predsednik. Kako so planinci po vojni začenjali iz nič, a z veliko volje", Planinski vestnik 93, št. 2
(1993), str. 50–53).
104
Bogomir Tiplič je postal artilerijski podoficir in je ob materini smrti leta 1934 služboval v Tuzli (PAM,
fond Okrajno sodišče Sv. Lenart v Slovenskih goricah, AŠ 232, Zapuščinski spis O 301/34).
105
Draga Tiplič se je po poroki pisal Vajd. Ob materini smrti leta 1934 je živela v Lenartu (PAM, fond
Okrajno sodišče Sv. Lenart v Slovenskih goricah, AŠ 232, Zapuščinski spis O 301/34).
106
"Dve javni produkciji gojencev 'Glasbene matice'", oglas Glasbene matice v Ljubljani za nastop gojencev 15. in 16. aprila 1916 v hotelu Union.
107
Mestni dekliški licej je bil ustanovljen leta 1907. Svoje prostore je imel na Bleiweisovi cesti. Do leta 1908
je bil združen z Mestno višjo dekliško šolo, v na novo zgrajeni stavbi pa so bili še osnovna in gospodinjska šola, trgovski tečaj in internat. Gojenke so licej končale s šestnajstim letom. Mestni dekliški
licej se je v šolskem letu 1919/19120 preuredil v Mestno žensko realno gimnazije, po letu 1925 pa
ta neha delovati. Od leta 1997 je v stavbi nekdanjega liceja Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana, po
tem, ko se je v šolskem letu 1997/1998 od gimnazijskih oddelkov odcepila in v drugo stavbo preselila
Srednja zdravstvena šola Ljubljana (Viki Voglar, "Zgodovina šole", v: Zbornik maturantk, maturantov, profesoric in profesorjev 1897–1996 (Ljubljana, 1997), str. 4; "Zgodovina šole", Gimnazija Jožeta
Plečnika Ljubljana, dostopno na: https://www.gjp.si/art-zgodovina/, pridobljeno: 10. 1. 2019.
108
Olga Tiplič se je v internatu spoprijateljila s hčerko slovenske pisateljice Zofke Kveder Vladimiro
(Vladko) Jelovšek in si je z njo dopisovala tudi v času šolskih počitnic. Po končanem liceju se je vrnila
v Lenart in se komaj osemnajstletna poročila z dr. Josipom Luzarjem, zdravnikom, ki je v Lenart prišel ob koncu prve svetovne vojne leta 1918 po smrti Franceta Tipliča. Josip Luzar je v Lenartu ostal
do leta 1920, ko se je preselil v Kočevje, ker je dobil razpisano mesto okrajnega zdravnika, 1932 pa
je postal višji zdravstveni svetnik pri upravi policije in se preselil v Ljubljano. Kasneje sta se zakonca
ločila, Olga pa je po ločitvi živela v Ljubljani (VI. Izvestje Mestnega dekliškega liceja v Ljubljani in z njim
združenih oddelkov. Šolsko leto 1912/3, ur. Ivan Macher (Ljubljana, 1913), str. 47; Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK), Narodopisni oddelek, Ms 1113 Zofka Kveder, Korespondenca Olge Tiplič z
Vladko Jelovšek; Pertl, "Zdravstvo med Muro in Dravo", str. 523; PAM, fond Okrajno sodišče Sv. Lenart
v Slovenskih goricah, AŠ 232, Zapuščinski spis O 301/34).
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telja za klavir, se je časnik Slovenski narod takole razpisal:
To je klofuta Slovencem, da je ni mogel dr. Tiplič prizadjati večje. Že dve leti, se
bije boj proti tej ponemčevalni boj proti osebam, ki hočejo z besedami in dejanji
zastrupiti naš narod. Na neštetih shodih in posvetovanjih je vse, kar je nastopilo
slovarskega, proti tem osebam. Samo dr. Tiplič je govoril na nekem shodu strastno proti nemški šoli in svaril kmete pred temi učitelji – protestanti. In zdaj se
ne sramuje dr. Tiplič sam si najeti za svojega otroka – ravno najbolj zagrizenega
učitelja? Dr. Tiplič je duševno revni slabič, ki stoji popolnoma pod vplivom svoje
nemške žene. Iz prepričanja ni ne Slovenec ne klerikalec – obojno le, ker nese.109

Vendar pa so se zadeve počasi umirile in stare zamere glede slovenskega
poraza na občinskih volitvah pozabile, vsaj med moškimi predstavniki slovenske lenarške inteligence:
Čas leči vse rane in tako je tudi ta napetost med notarjem [Štupico] in dr.
Goriškom minila. Sčasoma sta čisto prijazno občevala. Notar je v družbi svetnika
in graščaka Kottasa v Hrastovcu prišel celo v hišo dr. Goriška in tam kvartal do
polnoči. Gospa Goriškova pa je bila jeklena. Pri njej je notar izigral svojo vlogo.
Enako tudi dr. Tiplič, ki se je nazadnje vedel proti dr. Gorišku popolnoma prijazno in obratno. Celo pomagal mu je, ko je dr. Gorišek padel prav pred njegovo
vilo in se poškodoval. A vse to ni ganilo srca dr. Goriškove, ki je ostala hladna.110

Še posebej en dogodek, ki se je zgodil 27. julija 1914 v času delne mobilizacije tik pred izbruhom vojne, pa je povzročil, da so se Slovenci v trgu spet poenotili. Nemški župan Sollag je namreč neupravičeno tožil (slovenskega) poštarja Fabianija, da ni snel kape med igranjem cesarske himne, ko so se vpoklicani
"Št. Lenarčani" in množica drugih radovednežev zbrali pred Aublovo gostilno.
Ilaunig ga takole opisuje:
To ravnanje župana je napravilo na Slovence mučen vtis in vsak, ne glede na razlike v mišljenju, je obsojal to ravnanje. Kakor so pravile priče, se je poštar odkril
in po lastni izpovedi le nasmehnil, ko ga je Glaser pozdravil, tudi smehljaje. Dr.

109
110

"Štajersko. Dr . Tiplič – podpornik Schülvereinov", Slovenski narod, 3. 1. 1911, št. 253, str. 2.
Ilaunig, Moje življenje, str. 82–83. Pri tem je zanimivo, da je Ilaunig prav ženo dr. Goriška opisal kot
osebo, ki je bila zaradi svojega značaja v veliki meri kriva za spore med družinami lenarških slovenskih
intelektualcev: "Njegova gospa je skrajno nacionalna in ima svoje posebnosti. Kakor se mi dozdeva,
ima v sebi nagon, zapovedovati in zato je todi nastal razdor z gospemi drugih Slovencev, ker se ji niso
uklonile. Imponira pa njeno trdno slovensko prepričanje, ki je neomajno in jekleno ter sovraži vse, kar
je nemško. Pri vsem tem pa tudi sama rada govori nemško, ker je bila njena mati Lorber iz mariborske
rodovine, kjer se je večinoma govorilo le nemško." (Ilaunig, Moje življenje, str. 73–74).
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Tiplič je rekel, da on sedaj ne more več iti k Sollagu v gostilno in do danes je
držal besedo. V Arnušovi gostilni so se znašli zvečer vsi Slovenci in dr. Gorišek
in dr. Tiplič sta mirno sedela skupaj. Videti je bilo, da je ta napad na slovenskega
poštarja, ki ga Nemci niso trpeli, združil prej razdružene Slovence.111

Seveda pa je izbruh prve svetovne vojne prinesel velike spremembe v vsakdanjem trškem življenju. "Ker so prihajale vedno bolj vznemirjajoče vesti, je bila
1. avgusta odrejena in razglašena splošna mobilizacija. Šli so vsi, kdor je moral.
Med njimi tudi dr. Gorišek, Keuč, Franjo Lovrec in drugi slovenski fantje. V Št.
Lenartu je nastala neka tišina. Mir pred nevihto …", je v dnevniku zapisal Ilaunig.
V tem času so nemški orožniki aretirali vse "sumljive" Slovence in jih odpeljali v
Maribor ter naprej v Gradec, kjer so jih zaprli: "Spravili so vse, kar je bilo količkaj sumljivega in v Št. Lenartu ni bilo od slovenske inteligence nikogar razen
dr. Tipliča, notarja Štupice in učitelja Zabukovška, kontrolorja Vodlaka in moje
malenkosti", je še pripisal Ilaunig, ki je bil prav tako zaskrbljen za svojo usodo.112
Zaradi vojne je skoraj povsem zamrlo društveno in družabno življenje v
trgu. Primanjkovalo je delovne sile, predvsem moške, polja in vinogradi so bili
slabše obdelani, pomanjkanje delovnih rok se je čutilo tudi v obrti, preskrba
prebivalstva je bila vedno slabša.113 Ker je bil drugi lenarški zdravnik Zirngast
že leta 1914 mobiliziran kot rezervni vojaški zdravnik,114 je med vojno Franc
Tiplič delal skoraj noč in dan neutrudno na obsežnem območju od Maribora,
Ptuja, Lenarta do Cmureka, kjer je bil vsa štiri leta edini zdravnik za ves sodni
okraj.115 Leta 1917 je bil celo odlikovan z vojnim križcem tretjega razreda za
civilne zasluge.116 Nečloveški napori in stres pa so terjali davek, izmučeni Tiplič
je 31. maja 1918, star šele 49 let, umrl od možganske kapi. V Ilaunikovem dnevniku lahko preberemo tale ganljivi zapis ob njegovi smrti:
Bliskoma se je po trgu razširila vest, da je zdravnika, dr. Franca Tipliča zadela kap.
Pretresljiva je bila ta novica. Tem bolj, ker je bil rajni vedno zdrav in je še zvečer
bil razigrane volje.
O njegovem življenju in delovanju bodo itak poročali listi. Omenim le svoj odnos
in razmerje do njega. Bil je pristaš radikalne stranke in liberalci so imeli z njim
hude boje, ki so se ravno nehali, ko sem prišel v Št. Lenart. Da bi bil tudi v srcu tak,
nisem mogel prav verjeti. Kolikor sem ga spoznal po njegovem govoru o veri in
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Ilaunig, Moje življenje, str. 94.
Prav tam.
113
Prav tam, str. 110.
114
Pertl, "Zdravstvo med Muro in Dravo s posebnim ozirom na razdobje 1850–1941", str. 523.
115
Ilaunig, Moje življenje, str. 158.
116
"Tedenske novice", Slovenski gospodar, 27. september 1917, št. 39, str. 3.
112
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kaj je s tem v vezi imel, je bolj svobodnih misli. Da se je kazal pristaša te stranke,
je bilo bolj sredstvo, da so ljudje po priporočilu duhovnikov raje zahajali k njemu,
kakor k nemškemu dr. Zirngastu. Nikakor pa mu tega ne zamerim. Politika je
ravno nekaj, kar človeku služi, da gmotno lepše shaja. Politična mnenja se menjavajo, kakor ugodno veter piha.
Osebno si nisva bila ravno iskrena prijatelja. Shajala sva, kar se je uradovanja tikalo, prav dobro, ravno toliko v družabnem življenju. Komisije, ki smo jih z njim in
dr. Kraigherjem skupaj napravili leta 1909, posebno k Sv. Antonu, so bile kaj lepe.
Že na vozu smo prepevali in pri kupici sladkega vinca smo bili kaj razigrane volje.
Minilo je vse.
Ko sem se ženil, je bil priča pri zapisovanju in pri sklepanju ženitvene pogodbe.
Bil je priden, neumorno delaven kot zdravnik. 4 leta je bil sam za ves sodni okraj
Sv. Lenart in še čez meje in to je bila tudi njegova smrt. Politično ni več deloval.
Tudi z Nemci je bil dober, z nemškim županom Sollakom sta bila celo velika prijatelja. Navdušenje za eno idejo se pač poleže in vsak se prilagodi razmeram, kakor
so in živi tako, da ima svoj mir. Kdor pa buta z glavo v zid, je pač človek, ki ne
razume življenja.117

Tipliča so pokopali 2. junija na pokopališču pri Lenartu. Pogreba se je udeležila velika množica ljudi, ki se je prišla poklonit njegovemu spominu. Ožbolt
Ilaunig ga je takole opisal:
Pogreb je bil veličasten. Nadvse ganljiva je bila pesem, ki so mu jo zapeli v slovo:
Nad zvezdami. Spi v skoraj neposredni bližini adjunkta Romana Terstenjaka.
V življenju sta imela različne politične poglede, sedaj sta oba tiha. Spita večno,
mirno spanje.
"Pomlad že prišla bo,
ko te na svet' ne bo,
te bodo djali
v črno zemljo."
Zato pa te vrstice tebi, blagi prijatelj, v spomin. Če te pozabijo prijatelji, bo
poznejši rod mogoče našel te vrstice. Ne zameri, orisal sem te takšnega, kakršen si
bil. Spavaj mirno, na svidenje nad zvezdami.118
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Ilaunig, Moje življenje, str. 158.
Prav tam.
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Zahvala žalujoče družine ob smrti dr. Franca Tipliča ("Zahvala", Straža, 7. 6. 1918, št. 45, str. 6)

Dr. Tiplič je zapustil užaloščeno vdovo in štiri nepreskrbljene otroke, ki so
bili ob njegovi smrti vsi še mladoletni: Olga je bila stara 17 let, Adolf (Ljubo) 16
let, Bogomir 10 in Karolina (Draga) 9 let. Ob materi je bil za kuratorja otrok
postavljen lenarški župnik Josip Janžekovič.119
Vest o nenadni smrti dr. Tipliča so objavili v katoliško usmerjenih slovenskih časnikih Straža, Slovenski gospodar in Jugoslovan, v vseh pa lahko preberemo, da je umrl "slovit" in "splošno priljubljen" zdravnik, ki ga bodo ljudje pogrešali predvsem zaradi njegovega "veselega obraza" in "neutrudnega dela" za svoje
bolnike.120

119

Zanj se je vodil zapuščinski spis A 210/18 dne 8. 6. 1918. Ker so ostali mladoletni otroci, je bil spis
obravnavan kot skrbstveni spis z oznako P 62/18 (PAM, fond Okrajno sodišče Sv. Lenar v Slovenskih
goricah, AŠ 566).
120
" Franc Tiplič", Straža, 3. 6. 1918, št. 44, str. 4; " Franc Tiplič", Slovenski gospodar, 6. 6. 1918, št. 23, str.
4; " Franjo Tiplič", Straža, 10. 6. 1918, št. 46, str. 3; "Iz naših vrst", Jugoslovan, 22. 6. 1918, št. 33, str. 3.
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Dr. Njivar kot dr. Tiplič, Sv. Jedrt kot Sv. Lenart v Kraigherjevem
Kontrolorju Škrobarju
Roman Alojza Kraigherja z naslovom Kontrolor Škrobar je izšel leta 1914, zgolj
tri mesece pred začetkom prve svetovne vojne. V času, ko je avtor kot okrajni zdravnik služboval in živel pri Sveti Trojici v Slovenskih goricah, je spoznal
tamkajšnje življenje in družbo, kar ga je motiviralo, da je napisal obsežen roman
o kulturnih in predvsem političnih razmerah na tem obmejnem prostoru.121
Zaradi časovne oddaljenosti se je do danes branje besedila kot romana s ključem, kjer je avtor kot literarne like upodobil oz. skombiniral prebivalce trga,
spremenilo v branje o razmerah na slovenski narodnostni meji tik pred prvo
svetovno vojno. V duhu reka "v zgodovini so skrite zgodbe – v zgodbah je skrita
zgodovina" moramo brez dvoma brati tudi Kraigherjev roman. Pisal je namreč
o aktualni politični in kulturni situaciji na Slovenskem v času pred prvo svetovno vojno, zato nam roman danes lahko služi tudi kot zgodovinski vir za preučevanje tistega časa in prostora.
Kontrolor Škrobar je v prvi vrsti ljubezenski roman, tako v opombah k
romanu napiše sam avtor romana Alojz Kraigher.122 Življenje glavnega junaka
Arnošta Škrobarja, kontrolorja in narodnega omahljivca, a v prvi vrsti zabavljača, zapeljivca, ki v ospredje postavlja lastne užitke, to tezo potrjuje. Dejstvo je,
da je avtor skozi roman želel opisati predvsem politične in narodne razmere v
Slovenskih goricah. Arnošt Škrobar je namreč kot lik zastavljen tako, da mora
s svojim družabnim značajem in narodno izpostavljenostjo vpletati ključne
nosilce narodnih, političnih in socialnih razmer tistega okolja – Slovenskih
goric. Vse ljubezensko dogajanje je namreč postavljeno na politično ozadje pred
prvo svetovno vojno, kjer so v ospredju boji med "klerikalci" in "naprednjaki"
na eni in med Slovenci in Nemci ter "nemškutarji" na drugi strani. Ljubezenske
romance glavnega junaka se tako spretno prepletajo s političnim dogajanjem,
ki se v romanu suče predvsem okoli prihajajočih volitev. V pismu Henriku Tumi
Kraigher tudi razkrije, da bo snov romana "ljubezen in politika".123 Prostorsko
ozračje, ki ga Kraigher v romanu ustvari, je po Franu Zadravcu edini neposreden in konkreten posnetek v romanu, le-ta pa spada v pisateljsko tehniko naturalizma: literarna zgodovina roman Kontrolor Škrobar šteje prav za najboljše,
kar je slovenski naturalizem dosegel v romanopisju.124

121

Fran Zadravec, "Kraigherjev roman Kontrolor Škrobar", spremna beseda k romanu Kontrolor Škrobar
(Ljubljana, 1973), str. 481 (dalje: Zadravec, "Kraigherjev roman Kontrolor Škrobar").
122
Alojz Kraigher, Kontrolor Škrobar, spremna beseda (Ljubljana, 1914).
123
"Pismo Lojza Kraigherja Henriku Tumi, Sv. Trojica Sl. G., 19. 10. 1912", v: Kraigher, Zbrano delo: Pisma,
10. knjiga, str. 29.
124
Zadravec, "Kraigherjev roman Kontrolor Škrobar", str. 510.
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Alojz Kraigher (dLib)

Na Kraigherja in njegovo literarno pisanje je najbrž močno vplival tudi Ivan
Cankar, ki je pri njem gostoval od novembra 1910 do aprila 1911,125 precej pa
sta si tudi dopisovala in tako izmenjevala mnenja in kritike svojih in drugih
literarnih del.126 Ko ga je 10. marca Kraigher povabil k Sveti Trojici, je zapisal, da bi
itak bilo dobro, da bi kdo od socialistov malo preštudiral obmejne razmere.
Teh ne poznajo niti rodoljubi, kaj pa šele Vi drugi! Narodnosti problem Tvoje

125
126

Dušan Moravec, "Ivan Cankar in Lojz Kraigher", Sodobnost 24, št. 5 (1936), str. 425–426.
Kraigher, Zbrano delo: Pisma, 10. knjiga, str. 35–50.
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stranke je gotovo idealen; a ne gre samo zanj, gre tudi za taktiko. Pridi in
poglej! In če Te ne bo zase sram ob tej narodnostni mizeriji na Sp. Štajerskem
in Koroškem, se grem obešat.127

Roman Kontrolor Škrobar je bil ob Kraigherjevem očitnem odporu do
razmer v Slovenskih goricah tudi odgovor štajerskemu nemškemu pisatelju
Rudolfu Hansu Bartschu128, ki je med nemško usmerjenimi bralci v "Cislitvaniji"
zaslovel z bojevitim nacionalno-nemškim opisom nemško-slovenskih in nemško-slovanskih razmerah v romanih Dvanajsterica s Štajerske (1908) in Nemška bol (org. Das deutsche Leid) (1912), ki sta prav tako vpletena v narativo.129
Kraigher roman Nemška bol v zgodbi vplete skozi lik dr. Rupnika, ki prevedene
odlomke citira in jih kritično komentira, npr.:
Bartsch nam torej očita, da smo zavrgli nemško dušo, zapuščino nemških velikih
duhov: umetnost, književnost in znanstvo. Jaz pa pravim: to je laž! /…/ Spominjam
se, da smo imeli Slovenci v Mariboru na gimnaziji stalno boljše rede iz nemščine
in nemške slovstvene zgodovine kakor pristni Nemci sami. Slovenski izobraženci
se že od nekdaj in se še danes navdušujemo ob idealih, vzvišenih mislih in plemenitih čustvih nemških velikanov. Tu smo prav tako doma kakor Nemci sami.130

Bartschev roman se opredeljuje prav na področje Spodnje Štajerske, kamor
je postavljen Kraigherjev Kontrolor Škrobar, in to tik pred začetkom velike vojne.
Sv. Jedrt do potankosti kaže značaj Sv. Lenarta v desetletju pred prvo svetovno
vojno. Pravzaprav je regionalni prostor utrjen tudi z nekaterimi pokrajinskimi
imeni, tako so Slovenske gorice kot "pokrajinska kulisa tudi edini neposreden
in konkreten posnetek v romanu".131 Primerjava zgodovinsko izpričanih dejstev z opisom Sv. Jedrti, kot jo dr. Žižek opiše Arnoštu Škrobarju, je očitna:
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"Pismo Lojza Kraigherja Ivanu Cankarju, Sv. Trojica, 10. 3. 1910", Pisma Ivana Cankarja II, str. 38.
Rudolf Hans Bartsch (1873–1952) je bil avstrijski stotnik in pisatelj romanov ter novel. Njegov najuspešnejši roman je Schwammerl (1912), ki pripoveduje o življenju Franza Schuberta. Slovencem je
morda najbolj poznan po njegovem romanu Das Deutsche Leid (1912), ki vsebuje prvine nemškega
nacionalizma. V njem so predstavljene sovražne podobe Slovencev ter Slovanov in asimetrična nemško-slovenska dvokulturnost na Spodnjem Štajerskem v času narodnostnih bojev in močne germanizacije pred prvo svetovno vojno (Jožica Čeh Steger, "Podoba Slovencev v Bartschevem romanu Das
deutsche Leid", Slavistična revija 65, št. 3 (2017), 433–436). Njegove teze je Alojz Kraigher delno skozi
pripoved v Kontrolorju Škrobarju zavrnil.
129
Peter Štih, Peter Vodopivec in Vasko Simoniti, Slovenska zgodovina: od prazgodovinskih kultur do
začetka 21. stoletja II. (Ljubljana, 2016), str. 488.
130
Lojz Kraigher, Kontrolor Škrobar (Maribor, 1973), str. 293–295 (dalje: Kraigher, Kontrolor Škrobar).
131
Fran Zadravec, Slovenski roman 20. stoletja (Ljubljana, 1997), str. 42 (dalje: Zadravec, Slovenski roman
20. stoletja).
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Sv. Trojica v Slovenskih goricah, razglednica poslana 1905 (PAM, SI_PAM_1693_004_001_340_00001)

No, ta vaša davkarija – osje gnezdo. No, tu vam še odgovorijo slovenski. Sodnija bi
še bila, čeprav je nižje uradništvo razen dveh pisačev tudi vse nemčursko. Avskulant je Nemec. A vsaj svetnik in adjunkt dr. Hojnik sta Slovenca. /…/ En zdravnik
je Nemec, drugi Slovenec. Našemu gre bolje. Poštar je Slovenec, a poštni pečat je
nemški. Tudi ekspeaitorice so po navadi Nemke, ali vsaj nemškutarice. /…/ Med
trgovci je en sam Slovenec. Obrtniki skoraj vsi nemškutarji. Tako tudi gostilničarji.
Tu je naša edina krčma. Naš narodni dom. /…/ Naša šola je seveda utrakvistična.
In učiteljstvo okomatano, da si upajo revčki komaj zevniti /…/ Tudi nemško šolo
imamo. Graščina na vrhu – saj ste jo videli? – S pikelhavbo na strehi – simbol!132

Natančno leto literarnega dogajanja nam iz romana ni znano, vendar pa z
nekaj raziskovanja lahko pridemo do ustrezne časovne umestitve. Dogajanje je
bržkone mešanica dogajanja ob občinskih volitvah leta 1911 in državnozborskih naslednje leto, pri čemer sta se borila slovenski proti nemškemu taboru in
si tako želela pridobiti čim več privržencev. Za potencialni "glas" je veljal tudi
na novo priseljeni uradnik Arnošt. Ker je prišel s Kranjske, kjer je veljalo, da "biti

132

Kraigher, Kontrolor Škrobar, str. 26–27.
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Slovenec /…/ še vedno [pomeni biti] ponosen na svoje slovenstvo",133 so si njegov glas obetali v slovenskem taboru. Ker je predstavljal uradnika, ki ima mir le,
če se ukloni nemškemu jeziku in jarmu, pa so si glas obetali tudi na nemški strani. Pritisk k nedvoumnemu in enoznačnemu mednarodnemu razmejevanju in
opredeljevanju se je večal na vseh straneh in kdor se ni jasno in glasno narodno
opredelil, si je le s težavo pridobil priznanje večine. Čeprav je slovenski izobraženec v slovenskem okolju moral biti Slovenec, da si je zagotovil naklonjenost
narodnih ustanov in javnosti, mu je na mejnih območjih in večinsko nemški
okolici to praviloma škodovalo.134 Z uradniki, kot razmere v romanu pokaže
Kraigher, je podobno. Slovenski uradnik je bil uradno lojalen in je imel mir pred
oblastjo, če se le ni pokazal kot narodno zaveden. Vsak izraz narodne zavesti se
je namreč kazal za izdajstvo, kot protidržavno dejanje, celo za nacionalistično
izzivanje. Mir, ki so ga pri svojem delu želeli imeti uradniki, so morali plačevati z
upognjenimi glavami. Nemški nacionalisti so seveda stremeli k uveljavitvi nemškega jezika, kar je ustvarjalo nenehne napetosti, podpora slovenski narodnosti
pa je vse bolj padala. Na Štajerskem so nemške stranke in njihovi pristaši slavili
"nemški značaj" mest in trgov, čeprav je bila njihova okolica večinsko slovenska. Ob nemško-slovenski jezikovni meji ter osrednjem dogajalnem prostoru,
slovenjegoriškem trgu Sv. Lenartu, se je v tem času stopnjeval ponemčevalni
pritisk. Arnošt v romanu Kontrolor Škrobar pravi:
Prihajal sem v slovenske kraje. Le tu in tam – kot rozine v skromni potici – so
naseljeni Nemci. Posamezen trgovec, obrtnik, rokodelec /…/. A tudi ti so v resnici
Slovenci in znajo komaj blebetati nekaj nemških stavkov.135

Kontrolor Škrobar temelji na zgodovinskih dejstvih in avtorjevi lastni "zgodovinski" izkušnji, roman pa je zasnovan tako, da ob literarnem prostoru vpleta
tudi literarne like, ki imajo opazno zunajliterarno referenco – čeprav so imena
(oseb in nekaterih krajev, npr. Sv. Jedrt) izmišljena, se za njimi skriva realna zgodovinska oseba, ki jo prepoznamo po izraženih idejah, tendencah.
Tako na primer slovenski literarni zgodovinar, zagovornik "novega ilirizma"
oz. jugoslovanske ideje, Fran Ilešič v romanu nastopa kot dr. Mraz. V štirinajstem poglavju romana nam avtor namreč predstavi praznik, ki ga praznujejo v
Slovenskih goricah – "primicije", kjer kot govornik nastopi dr. Janko Mraz, profesor iz Ljubljane. Gre za "govornega umetnika po milosti božji, navdušenega in
navdušujočega",136 ki se navdušuje nad ilirizmom: "Zemljaki, če hočete bit izve-

133

Prav tam, str. 357.
Peter Vodopivec, Od Pohlinove slovnice do samostojne države (Ljubljana, 2010), str. 130.
135
Kraigher, Kontrolor Škrobar, str. 13.
136
Prav tam, str. 308.
134
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sti svoji zemlji, vam morajo oči trajno biti obrnjene proti kraljevemu Zagrebu…"
in v tem oziru predvsem nad Stankom Vrazom: "Za teboj, Stanko, sin domači
/…/ zvest tradicijam svoje ožje domovine… Ilir iz Štajera… sin domači hrvatsko-slovenskega sveta, končno na visokem mestu vseslovanskega shoda…"137
Odvetnik Milan Gorišek, ustanovitelj društva Sokol, je prikazan kot dr.
Žižek, ki se, kot pove sam Kraigher v spremni besedi k novi izdaji romana (Po
štiridesetih letih), v pismih nekaj tednov po izidu knjige ni podpisoval z lastnim
imenom, temveč kar z "dr. Žižek"138, samega Lojza Kraigherja pa bi lahko predstavljal dr. Rupnik kot avtorjev alter ego. Pojavi se tudi lik načelnika davčnega
urada "Nemcem prijaznega Slovenca" Loschinskega, naduteža in suroveža, ki ga
v avtobiografiji najdemo pod imenom Ludvik Ryzienski. V romanu je prikazan
kot "nemškutarski" glavni uradnik, ki je napadal vse, kar je bilo slovenskega.
Tako Ilaunig v svojih spominih kot Kraigher v romanu, sta ga opisala kot pijanca, ki žali Slovence, vendar mu je zaradi sovraštva do slovenstva tako ali tako
vse odpuščeno.139
Glavni lik Arnošta Škrobarja naj bi, kot smo že omenili, po mnogih ocenah predstavljal Ožbolta Ilauniga. Sam je v svojih spominih, knjigi Moje življenje, celo zapisal "moj temperament in moji dogodki so bili Kraigherju marsikje povod, da je to porabil za svoj roman in to na način, da bi lahko vsak vse
otipal".140 Močno nas na Ilauniga spominja tudi sama dnevniška oblika romana,
komentarji o lastni omahljivosti, vesel, družaben značaj in nenazadnje poroka
z Nemko ter dejstvo, da je, kakor zapiše, "iz nagajivosti"141 na državnozborskih
volitvah leta 1912 volil za nemško stran. V Kraigherjev roman vstavljene pesmi,
opisi romantičnih razmerij na političnem ozadju in sam slog pisanja močno
spominjata na Ilaunigovo Moje življenje.
Ko je Ilaunig roman prebral, je v dnevnik zapisal: "V dobrotnem pomenu
tega romana se je dosti pisalo. Razumel pa ga je le tisti, ki je vse to doživel. Po
mojem mnenju ta roman ni nič drugega, kakor nanošene govorice raznih klepetulj obojega spola." Zapisal je tudi, da so prebivalci Lenarta roman hlastno
brali in se ob tem silno zabavali, saj so prepoznali osebe, ki so v njem nastopale.
Prepričan je bil, da je pisatelj škodoval ugledu lenarških Slovencev, užalil marsikaterega starega prijatelja, zanetil sovraštvo, svojega cilja pa ni dosegel.142
Novejše ugotovitve ocenjujejo, da je Kraigher za Arnoštov model uporabil

137

Prav tam, str. 309.
Lojz Kraigher, "Po štiridesetih letih", spremna beseda k novi izdaji Kontrolor Škrobar (Ljubljana, 1950),
str. 411.
139
Ilaunig, Moje življenje, str. 87.
140
Prav tam, str. 90.
141
Prav tam, str. 83.
142
Prav tam, str. 90.
138
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narodnega omahljivca notarja Franja Štupico.143 Njegov model nas spominja
tudi na lik dr. Črnka, ki ob koncu romana "izda" slovenske občane in ob času
volitev pobegne. Nanj spominja predvsem obnašanje na občinskih volitvah v
letu 1911 kot tudi na državnozborskih naslednje leto. Štupica se je ob junijskih
državnozborskih volitvah leta 1912 namreč le-tem izmuznil, češ da ima drugo
delo.144 Kraigher se je izogibal natančnim razkritjem modela. Resnica je bržkone mešanica značajskih lastnosti, predvsem narodne omahljivosti, več oseb.
Kraigher namreč zapiše, da je sicer res opisoval po modelih, ki pa jih je "dvigal
v romantičnost":
Škrobar je portret samo do neke meje. Z njim sem se, ker sem pisal v prvi osebi,
mnogokrat čez mero identificiral /…/ s tem identificiranjem sem hotel sam model
razbremeniti. Razen tega so še druge tuje primesi v njem. /…/ Škrobar je skombiniran tip za reprezentanta nacionalne mlačnosti, strahopetnosti…145

Ilaunig nam ponudi tudi identificiranje modela, na podlagi katerega je
Alojz Kraigher ustvaril literarni lik dr. Njivarja. Mnoga opisana dejstva, npr. služba zdravnika, nemška žena in politična orientacija napeljujejo na to, da je Alojz
Kraigher za upodobitev šarmantnega dr. Njivarja uporabil prav Franca Tipliča.
V romanu ga spoznamo tako:
Dr. Njivar je bil prišel sam na kegljišče. Visok in eleganten človek brez brade in
brez brk[146], z zlatim nanosnikom na skrajno kratkovidnih očeh, ki mu nemirno
švigajo sem in tja in se – z večnim smehljajem na licih – le tu in tam ustavijo
na lepi ženski obliki. Vedno pozoren kavalir se najrajši kreta med damami, jim
podaja krogle in navodila za uspešno kegljanje, jim dela poklone ter jih objema
in poljubuje z občudujočimi pogledi.147

Seveda si je pisatelj pri oblikovanju lika privoščil veliko umetniške svobode. V romanu je dr. Njivar kot strasten igralec taroka in zabavljač, ki je kljub
svoji "nemški ženi" rad pogledal za ženskim krilom. Žena dr. Njivarja je opisana

143

Tako meni Bogo Teply, pritrjuje mu tudi Marjan Toš, Fran Zadravec pa vztraja pri tem, da se vrsta
podatkov iz dnevnika Moje življenje Ožbolta Ilauniga natančno pokriva z Arnoštovimi postopki
(Zadravec, Slovenski roman 20. stoletja, str. 43).
144
Zadravec, Kraigherjev roman Kontrolor Škrobar, str. 484.
145
Zadravec, Slovenski roman 20. stoletja, str. 43.
146
Vizualno bi lahko pritrdili zlatim nanosnikom in "smehljaju na licih", vendar pa na edini poznani sliki
dr. Franca Tipliča kraljujeta gosta brada in brki, kar se ne sklada z opisom. Slika bi lahko bila posneta
tudi prej ali po tem, ko je Lojz Kraigher Tipliča poznal, ali pa si je videz dr. Njivarja povsem drugače
zamislil.
147
Kraigher, Kontrolor Škrobar, str. 62–63.
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kot "stisnjena v korzet, iz katerega je kipelo spodaj in zgoraj prebujno žensko
telo".148 V romanu se o ženi dr. Njivarjeve širijo govorice, da ima afero z mladim medicincem Brusem – predvsem iz maščevanja, ker je dr. Njivar obiskoval
neko gospo Julijo, sicer kot zdravnik bolnico, "a ob takih urah, da je bila stvar
na vsak način sumljiva".149
Gotovo je Kraigher zdravniku dr. Njivarju pripisal lastnosti, ki niso bile
nujno tudi lastnosti dr. Tipliča, saj ga je opisal kot spogledljivca, ki je rad pogledal predvsem za Miliko Ljubec. Ožbolt Ilaunig je v dnevniku zapisal, da je Kraigher zanjo uporabil model učiteljice Ljube Lorber iz Šentilja, ki pa je bila v
resničnem življenju kratek čas "družabnica" prav Ilauniga in ne Tipliča: "Bila je
živahnega temperamenta, lepih, rjavih oči in simpatičnega obraza. Njen način,
kako je znala zabavati družbo, je bil nekaj posebnega in tako sem bil tisti večer
prav srečen, da sem našel veselo družabnico," je dnevniku zaupal Ilaunig.150
Tudi na občinskih volitvah leta 1911, ki jih je Kraigher uporabil za vrhunec
dogajanja v romanu in razlog za Arnoštov propad, lik dr. Njivarja ne sovpada
popolnoma z vlogo dr. Tipliča. Vendar je podobnost dogodkov in ravnanja dr.
Njivarja vseeno dovolj velika in potrjuje tezo, da je Tiplič Kraigherju predstavljal model za oblikovanje literarnega lika.
Pisatelj dejansko dogajanje in ravnanje ter fiktivne notranje boje resničnih
oseb, notarja Franja Štupice in sodnika Ilauniga, pa tudi dr. Tipliča, prenese na
glavnega junaka, "narodnega izdajalca" Arnošta, ki kot tragikomičen lik bedno
konča svoje životarjenje s samomorom.
Skozi roman namreč spremljamo pritiske na Arnošta tako s slovenske kot
nemške strani. Same volitve glavnemu junaku ne prinesejo nič dobrega. Pod
nemškim nagovarjanjem in posredno grožnjo, da imajo proti njemu vloženo
pritožbo, če ne voli z njimi, ter češ da je že tako vse odločeno, se odloči izdati
slovensko stran in tako voli za Nemce. V romanu Slovenci izgubijo v vseh treh
razredih, tako kot se je to tudi v resnici dogodilo pri Svetem Lenartu. Podobnosti so tudi v podrobnostih: v romanu pred volitvami močno zboli Kukowetz,
ki je volil v prvem razredu in s tem podaril Slovencem možnost, da pridobijo
glas več. Nemci so se tega tako ustrašili, da bi ga na volišče prinesi celo z nosili.
Kukowetz je napravljen po modelu Vincenca Sarnitza, za katerega je Narodni
list zapisal, da so "ognjegasci postavili pred Sarnitzevo hišo nosilnice, češ, da bi
spoznali, kako resno misli Sarnitz na volitev".151
V romanu glavnega izdajalca predstavlja dr. Črnko, ki se je, ko bi moral
voliti za Slovence, kot ga je prepričeval dr. Žižek, z vozom preprosto odpeljal z
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Prav tam, str. 62.
Kraigher, Kontrolor Škrobar, str. 64.
150
Ilaunig, Moje življenje, str. 77.
151
"Boj za Št. Lenart v Slov. Goricah", Narodni list, 2. 3. 1911, št. 9, str. 1.
149
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Nemci. Ob tej novici iz volilne sobe začnejo bežati Slovenci, med njimi tudi dr.
Njivar: "Naši beže iz sobe. Celo notar in Njivar, člana komisije, tečeta za njimi."152
Zgodba je seveda kot prepisana iz dejanskih člankov o "škandaloznih"
lenarških volitvah, o katerih so pisali slovenski časniki. Notar Franjo Štupica, ki
v tem dejanju spominja na dr. Črnka, je s posojili, ki jih je najel pri ptujski banki
"Sparkassi", takrat res že bolj ali manj sodeloval z Nemci. Lenarški odvetnik
Milan Gorišek (dr. Žižek) je Štupico poskušal pregovoriti, da bi volil za Slovence
in mu celo zagotavljal posojilo, če bi ga Sparkasse pustila na cedilu. Ko pa so to
slišali lenarški Nemci, so pritisnili na omahljivega Štupico in ga prosili, da naj se
na volitvah vsaj vzdrži, tako da ne odda svojega glasu. To so izpeljali tako, da se
je, še preden so se začele volitve, pred Štupičevo hišo ustavila kočija, češ da so ga
poklicali v Gradec, kjer mora nujno zapisati neko oporoko. S tem so Slovenci v
prvem razredu izgubili s 4:5.153
Čeprav je v romanu to dogajanje postavljeno v ozadje, saj je zgodba osrediščena na Arnoštov notranji boj ter sramoto, ki jo je, kot sam meni, prizadejal slovenskemu narodu, pa zgodovinarju prav to ozadje pomeni razumevanje
odločilnega zgodovinskega trenutka, ki je tudi za dr. Tipliča predstavljalo največji preobrat v njegovi narodno-politični karieri.

Sklep
Alojz Kraigher je danes zgodovinsko dogajanje, takrat pa aktualno družbeno-politično dogajanje v Slovenskih goricah v letih pred prvo svetovno vojno, v
romanu Kontrolor Škrobar mojstrsko prepletel s fikcijo. Kljub temu da gre za
fikcijski dnevniški zapis, kjer je meja med fikcijo in dejstvi lahko močno zabrisana, so zgodovinski podatki o sliki lenarškega uradništva, župana in drugih
oseb zelo zgovorni in slični delom v romanu. Največji pomen pisanja o slovenski narodni zgodovini, ki temelji na zgodovinskih dogodkih, vpetih v privlačno zgodbo ter izpostavitvijo boja proti tujim oblastem, ki so želele podjarmiti
slovensko kulturo, je brez dvoma v tem, da je krepilo narodno zavest naroda,
tako v burnem času izida romana kot tudi danes. Kraigher je ustvaril like, ki z
očitnim razlogom delujejo pristno, hkrati pa je natančno naslikal življenjsko
strukturo trškega življenja Slovenskih goric, ki ga je začinil z družabnim, donjuanskim pa hkrati bojazljivim in omahljivim osrednjim literarnim likom. Roman
nam ponuja pristno predstavo prostora in časa in s tem zgodovinskih osebnosti, ki so v njem delovale.

152
153

Kraigher, Kontrolor Škrobar, str. 465.
Teply, "Narodnostno življenje pri Lenartu v Slovenskih goricah", str. 509.
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Eden izmed takih je nedvomno prvi lenarški slovenski zdravnik Franc
Tiplič, po rodu iz Veržeja, ki se je javno deklariral za "klerikalca", kar mu je prineslo priljubljenost med kmeti in s tem tudi dober zaslužek, sicer pa se je kot
akademsko izobraženi medicinec nagibal bolj k ateizmu. Vejal je za deloholika,
kot zdravnik je bil strokovno dobro podkovan, s pacienti pa naj bi ravnal prijazno in s sočutjem. Čeprav je bil poročen z Nemko, je bil narodno zaveden,
kar mu je prineslo marsikatero žalitev s strani pronemško usmerjenega časopisa Štajerc. Bil je borec za slovenski jezik v medicinski praksi in (vsaj v začetku
svojega službovanja pri Lenartu) dober prijatelj Milana Goriška, ustanovitelja
lenarškega društva Sokol. Kljub svoji narodni drži pa je, tako v romanu Kontrolor Škrobar kot dr. Njivar, kot v slovenskem časopisju, izgubil na ugledu, ko na
občinskih volitvah ni volil v svojem razredu, in je kot član komisije celo zapustil volilno komisijo pred razglasitvijo rezultata. To dejanje je Tipliču prineslo
veliko zamer, obrekovanje in močan medijski pritisk z vseh strani: katoliške,
liberalne in pronemške.
Vendar pa po kritičnem pregledu slovenskega časopisja tistega časa, korespondence, spominov in že obstoječe literature lahko ugotovimo, da je bil
Franc Tiplič tipičen predstavnik slovenske inteligence svojega časa, ki se je v
narodnostnem oziru neomajno čutil Slovenca, v političnih zadevah pa mu bolj
kot navdušeno zaletavost lahko pripišemo trezno preudarnost in pragmatizem. Vsekakor pa je bil v vseh ozirih zdravnik in manj politik. Bil je vesel in med
svojimi kolegi priljubljen mož, dober prijatelj, hkrati pa odlično podkovan,
delaven zdravnik, za kar je bil tudi odlikovan, vendar pa ga je ravno to v napornih vojnih letih pomanjkanja, ko je bil daleč naokoli edini še aktiven zdravnik,
stalo zdravja. Umrl je še pred koncem velike vojne, 31. maja 1918, star šele 49
let. Zapustil je veliko neuresničenih načrtov ter štiri nepreskrbljene otroke, ki
so se brez očetove podpore vsak po svoje znašli v novonastalih razmerah po
razpadu Avstro-Ogrske.
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Mateja Matjašič Friš, Ana Šela
DR. FRANC TIPLIČ: LENART DOCTOR BETWEEN FICTION
AND HISTORY

SUMMARY
By masterfully weaving fiction with history, Alojz Kraiger presented in his
novel Kontrolor Škrobar the socio-political events in Slovenske gorice in the
years before the First World War. Although being a fictional diary account
where the line between fact and fiction can be heavily blurred – despite it supposedly being the account of a real person's life – the information on the state
of Lenart bureaucracy, the mayor and other persons is very telling, as are other
similar parts in the novel. Of the greatest importance is the writing on Slovenian national history, which is based on historical events framed in an attractive
story and which emphasises the struggle against a foreign rule that wanted to
subdue Slovenian culture. This doubtlessly strengthened the national identity
of a people in the tumultuous time when the novel was published and does so
to this day. Kraiger created characters who feel very real for obvious reasons,
but also painted a detailed picture of the life structure of the town life in Slovenske gorice, which he spices up with a social, Don Quixote like, but also fearful
and hesitant main literary figure. The novel offers a real account of the space
and time, and with it of the historical inhabitants.
One such person is doubtlessly the first Slovenian doctor in Lenart France
Tiplič, born in Veržej, who publicly declared himself to be a "clerical", which
brought him favour among peasants and with that a nice profit, even though he
was an atheist and married to a German. As a doctor, he was exceptionally well
versed in his profession and supposedly treated his patients with empathy and
care. He was considered a workaholic, but was also very patriotic, which made
him the target of many insults from the pro-German newspaper Štajerc. He
fought for the Slovenian language in the medical practice and was good friends
with Milan Gorišek, who established the Lenart Sokol association. Despite his
patriotic stance, he lost a lot of his reputation when he voted outside his class
in the municipal elections and even fled the voting room as a member of the
commission, a fact which is also reflected in the novel Kontrolor Škrobar in the
actions of dr. Njivar. This act gave rise to much gossip and slander about Tiplič
and strong political pressure from all sides: catholic, liberal, and anti-German,
which brought him much pain. Consequently, he decided to withdraw from
active politics. After a detailed analysis of the writings of Slovenian newspapers from the time, selected correspondence, memoirs and existing scholarly
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literature the authors found that France Tiplič was an upstanding intellectual
with integrity and ingenuity. He was also a good and reliable friend and a welltrained hardworking doctor, for which he even got an award. However, the difficult and shortage filled years of the war, when he was the only still-active doctor in the wider area, cost him his health. He died before the war was over, on
May 31, 1918, at age 49. He left behind many unrealised plans and four unsupported children, who, without their fathercs support, had to make do under
new circumstances after the collapse of the Austro-Hungarian empire.
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Izvleček:

Avtor na podlagi preučenih arhivskih virov in literature obravnava razmere v
avstro-ogrski monarhiji in na jugozahodni fronti v letu 1918. Analizira priprave
in potek italijanske ofenzive pri Vittoriu Venetu med 24. oktobrom in 4.
novembrom 1918. Italijanska vojska je imela septembra 1918 pripravljen načrt
za ofenzivo s težiščem preboja na južnem delu reke Piave med krajema Vidor in
Grave di Papadopoli. Cilj italijanske vojske je bil prelomiti avstro-ogrsko fronto
na komunikacijah Trento–Feltre ter prekiniti komunikacije v Vittorio Veneto.
Italijani so s tem želeli ločiti avstro-ogrske enote v Trentinu od tistih, ki so bile
razporejene južneje ob reki Piavi. Italijanski načrt je uspel, po začetnem odporu
je avstro-ogrska vojska začela razpadati in se začela umikati. Italijanska zmaga
je končala vojno na jugozahodni fronti, povzročila je razpad avstro-ogrske
vojske in podpis premirja med Avstro-Ogrsko in Italijo.
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Avstro-Ogrska in neuspeh junijske ofenzive leta 1918 na reki Piavi
Italijanskemu porazu v 12. soški ofenzivi je sledilo napredovanje avstro-ogrske
in nemške vojske, ki se je ustavilo šele na reki Piavi. V tako imenovani prvi ofenzivi na reki Piavi, ki je potekala od 10. do 26. novembra 1917, avstro-ogrski in
nemški vojski preboj čez reko Piavo ni uspel. Avstro-ogrski in nemški prodor do
reke Piave je vplival na politično, predvsem pa vojaško stanje v Kraljevini Italiji.
Zaradi italijanskega neuspeha v 12. soški ofenzivi je italijanski politični vrh tudi
razrešil generala Luigija Cadorno s položaja načelnika generalštaba italijanske
vojske, na njegovo mesto pa je postavil novega načelnika, generala Armanda
Diaza. Slednji je uspel stabilizirati in utrditi italijanske položaje na jugozahodni fronti ter slabe razmere v italijanski vojski. Decembra 1917 so centralne sile
večkrat napadle, vendar je italijanska obrambna črta vzdržala. Zaradi bojazni
pred novimi nasprotnikovimi ofenzivami je Diaz dodatno utrjeval območje
med prelazom Stelvio in izlivom reke Piave. Celotno območje je nadzoroval
z izvidniškimi patruljami, nove antantne divizije pa je razporedil na najbolj
ogrožene gorate dele fronte. Že v času, ko je Avstro-Ogrska slavila zmago, so
se antantni zavezniki od 5. do 7. novembra 1917 zbrali v italijanskem mestu
Rapallo, kjer so na pobudo britanskega ministrskega predsednika Davida Lloyda Georga sklenili ustanoviti vrhovni vojaški svet antantnih sil, katerega naloga
naj bi bila skupno dogovarjanje in vodenje ofenziv. Cadorna je bil po odhodu iz
vrha italijanske vojske določen za italijanskega predstavnika v vrhovnem vojaškem svetu antantnih sil.				
V začetku leta 1918 so bile centralne sile izčrpane, še posebej pa Avstro-Ogrska, kjer je že zdavnaj minilo navdušenje nad vojno iz jeseni 1914. Kljub
temu vojaški strateški položaj ni bil videti slab. Na vzhodu so notranji nemiri
in vojaški porazi iz vojne izločili Rusijo (in z njo Romunijo), na Balkanu je bila
fronta stabilna. Avstro-ogrska vojska je šla skozi reorganizacijo, v enote je prihajala nova oprema, po nemškem zgledu so uvajali nove taktike. Tudi številke
so bile na prvi pogled impresivne, saj so imele habsburške oborožene sile pod
orožjem skoraj štiri in pol milijona mož, ki so se borili na vzhodu, jugozahodni fronti, Balkanu, v manjšem številu pa tudi na Bližnjem vzhodu in zahodni
fronti. Prevzem oblasti cesarja Karla I. na vrhu avstro-ogrske vojske je sprožil
nekaj pomembnih sprememb znotraj avstro-ogrske vojske. Cesar je sam prevzel vrhovno vojaško poveljstvo, hkrati pa je bil zamenjan tudi načelnik generalštaba, general Conrad von Hötzendorf. Cesar Karel I. je sprva kot možnega
kandidata izpostavil generala Alfreda Kraussa, ki se je izkazal kot poveljnik 1.
avstro-ogrskega korpusa v 12. soški ofenzivi. Za mnenje se je cesar obrnil na
nadvojvodo Evgena, ki je svojega sodelavca opisal kot sicer marljivega, vendar
nepriljubljenega. Končno so za novega načelnika generalštaba izbrali generala
Arthurja Arza von Straussenberga, ki se je do tedaj bojeval v Romuniji. Po odho-
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du z mesta načelnika generalštaba je Conrad odšel na Tirolsko, kjer je prevzel
vodenje enot, ki so se preimenovale v armadno skupino Conrad.1
Aprila 1918 je avstro-ogrska monarhija še zadnjič poskusila mimo nemškega zaveznika skleniti sporazum z antantnimi silami, vendar je poskus propadel.
Politični vrh dvojne monarhije se je tako vojaško in politično začel še trdneje
vezati na svojega nemškega zaveznika. Razmere v dvojni monarhiji so postajale
vsak dan slabše. Nacionalna gibanja zatiranih narodov so postajala številčnejša in močnejša, avtoriteta državnih oblasti pa je slonela samo še na represiji.
Socialni položaj prebivalstva je bil v zadnjih dveh letih vojne na meji lakote in
preživetja. Januarja je dvojno monarhijo pretresel velik stavkovni val, v katerem
je sodelovalo okoli 70.000 delavcev. Avstro-ogrska vojska je izgubljala na moči
in kvaliteti, v zaledju so sicer upori po maju 1918 zaradi hude in takojšnje represije s strani vojaških oblasti ponehali, krepilo pa se je dezerterstvo in skrivaštvo.
Največji problem avstro-ogrske vojske je bila njena oskrba. Problem oskrbe se
je najprej pojavil v zalednih enotah, ker so imele frontne enote prednost pri
oskrbi, in šele po neuspešni avstro-ogrski ofenzivi junija 1918 na reki Piavi je
začel problem oskrbe dominirati tudi na frontah.2
Priprave na novo ofenzivo3 proti Kraljevini Italiji so se začele že konec
leta 1917, večji razmah pa so dobile v začetku leta 1918. Nemčija je ponovno
pritiskala na svojo zaveznico. Tako je general Paul von Hindenburg, načelnik
nemškega generalštaba, 15. marca 1918 avstro-ogrskemu načelniku generalštaba, generalu Arzu, poslal telegram, v katerem je jasno zapisal, da bi bil zelo
hvaležen za avstro-ogrsko ofenzivo proti Kraljevini Italiji. Naslednji dan je Arz
poslal telegram, da se trudi v pogovorih s Conradom in Boroevićem določiti
datum nove ofenzive. Čeprav je Arz v udarno moč avstro-ogrske vojske precej
dvomil in pri načrtovanju nove ofenzive vse drznejše akcije zavrnil, je marca
1918 Hindenburgu poslal zavezujoč telegram, v katerem je poudaril, da bodo
organizirali napad proti Italiji in da pričakujejo tudi vojaški zlom Italije. Odločitev o novi ofenzivi je bila tako zapečatena. Odločitev za novo ofenzivo se je

1

2

3

Manfried Rauchensteiner, The First World War and the End of the Habsburg Monarchy, 1914–1918
(Wien, 2014), str. 908–909; Janusz Piekalkiewicz, Prva svetovna vojna (Ljubljana, 1996), str. 499,
559 (dalje: Piekalkiewicz, Prva svetovna vojna); Rok Stergar, "Vojna, lakota, ujetništvo, negotovost
in Jugoslavija. Leto 1918 na prostoru današnje Slovenije", v: 1918 v slovenskem jeziku, literaturi in
kulturi: 54. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, konferenčni zbornik (Ljubljana, 2018), str.
79–80 (dalje: Stergar: "Vojna, lakota, ujetništvo, negotovost in Jugoslavija."); Petra Svoljšak in Gregor
Antoličič, Leta strahote. Slovenci in prva svetovna vojna (Ljubljana, 2018), str. 210–211 (dalje: Svoljšak
in Antoličič, Leta strahote).
Matjaž Bizjak, Slovenska vojska 1918–1919 in formiranje dravske divizijske oblasti, magistrska naloga
(Ljubljana, 2001), str. 36 (dalje: Bizjak, Slovenska vojska 1918–1919); Svoljšak in Antoličič, Leta strahote, str. 211.
Več o avstro-ogrski analizi junijske ofenzive na reki Piavi: Archivio di Stato Trieste (dalje: ASTs), RCGC
Gab., b. 72, Diario Storico-Militare, 3 novembre 1918–4 agosto 1919, Allegati, Maggio 1919, Indagini
del comando dell'Isonzo Armee sulle esperienze aquisite durante la battaglia del Piave, str. 1–8.
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od marca 1918 naprej izkazala za lažjo kot pa njena organizacija in izvedba. Pri
tem so močno pomembno vlogo igrali posamezni poveljniki, ki so zastopali
različna stališča.
Conrad je zagovarjal ofenzivo iz smeri Južne Tirolske, torej bolj ali manj
isto postopanje kot v južnotirolski ofenzivi spomladi leta 1916, Boroević je bil
proti ofenzivi, če pa že, je zagovarjal ofenzivo na Piavi. Na splošno je bil namreč
prepričan, da avstro-ogrska vojska ni več sposobna izvesti ofenzive in bi zato
na razplet nemške ofenzive na zahodni fronti raje počakal v defenzivni poziciji.
Ob Boroeviću in Conradu je dodatni zaplet pri pripravah na ofenzivo povzročil načelnik operativnega odseka generalštaba, general Alfred von Waldstätten,
ki je predlagal ofenzivo med Brento in Piavo, v smeri proti kraju Bassano del
Grappa. Različne opcije in različna mnenja generalov so na koncu pripeljala do
kompromisa, ki pa se je za monarhijo izkazal za pogubnega. Cesar Karel I., ki
je pogosto deloval precej neodločno, je v pripravah na ofenzivo popustil tako
Conradu kot Boroeviću. Sprejeta je bila odločitev za ofenzivo iz smeri Južne
Tirolske kot tudi na reki Piavi. S tem se je operativno območje ofenzive raztezalo na 120 kilometrov dolgi črti. Na koncu sta tako Boroević kot tudi Conrad
dobila to, kar sta zahtevala. Po odločitvi, kje bo ofenziva potekala, sta ostali odprti še vprašanji datuma začetka ofenzive in razporeditev moči. Medtem
ko je Conrad pričakoval, da bo glavnina napada potekala na južnotirolskem
bojišču, sta cesar in vrhovno poveljstvo odločila, da bosta tako Conrad kot tudi
Boroević izpeljala enakovredni ofenzivi. To za avstro-ogrsko vojsko ni bilo najbolje, saj je drobilo njene zmogljivosti in udarno moč. Drugo odprto vprašanje
je bil datum začetka ofenzive. Nemčija je na Avstro-Ogrsko pritiskala, da napad
na italijansko vojsko izvede čim prej, medtem ko je Conrad v Baden sporočil,
da bo do 15. junija 1918 pripravljen na napad. Boroević kot poveljnik drugega
krila ofenzive pa je nadrejene obvestil, da bodo njegove enote za ofenzivo sposobne šele 25. junija.4							
Na koncu je avstro-ogrski generalštab za datum začetka ofenzive določil
15. junij. Vrh vojske datuma začetka bojev ni želel prestaviti niti 13. junija, ko
je Boroević sporočil, da je slabo vreme dvignilo vodostaj reke Piave in da bi
bilo po njegovem mnenju bolje ofenzivo prestaviti vsaj za tri dni. Dne 13. junija so se začele manjše vojaške operacije 10. armade pod poveljstvom generala Alexandra von Krobatina na območju prelaza Tonale, katerih namen je bil
zavajanje italijanske vojske. Na izredni pomen avstro-ogrske junijske ofenzive
kaže tudi dejstvo, da je pred začetkom bojev cesar Karel I. svoje vojaško poveljstvo namestil v bližini mesta Merano. Z njim je na Južno Tirolsko prispel tudi
načelnik generalštaba Arz. Pred začetkom ofenzive je napetost na avstro-ogrski

4

Svoljšak in Antoličič, Leta strahote, str. 211–212.
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strani rasla, saj so se zavedali pomembnosti ofenzive za nadaljnjo usodo dvojne
monarhije.5
Za prvo smer napada s Tirolske proti beneški planoti je bil odgovoren
Conrad oziroma armadna skupina Conrad z 10. in 11. armado, za drugo smer
ob južnem toku reke Piave do Trevisa pa Boroević oziroma armadna skupina
Boroević s 5. in 6. armado. Dne 15. junija 1918 ob 3. uri zjutraj je Avstro-Ogrska s 95.000 vojaki začela drugo ofenzivo na reki Piavi. Avstro-ogrska vojska
je istočasno napadla v severnejšem goratem delu fronte in v dolini reke Piave.
Poleg množice vojakov je imela Avstro-Ogrska med izlivom reke Piave in dolino Astico 5470 topov, ki so začeli z obstreljevanjem italijanskih položajev.
Okoli 4. ure zjutraj je italijanska artilerija odgovorila na napad in onesposobila
nekatere avstro-ogrske pehotne, artilerijske in inženirske enote. Kmalu za tem,
okoli 7. ure zjutraj, je bil italijanski artilerijski ogenj že močnejši od avstro-ogrskega. Položaj avstro-ogrske vojske je postajal vedno bolj brezupen. Ob italijanski vojaški premoči je namreč začela pešati še oskrba. V želji po končnem
preobratu na jugozahodni fronti je izčrpana monarhija v boj vrgla vse, kar je
imela. Vrh avstro-ogrske vojske je bil tako že 16. junija obveščen, da je bilo na
poti proti frontnim črtam 29 vlakov z oskrbo za fronto, po tej pošiljki pa je bila
omogočena le še delna oskrba enot. Diaz se je pripravil na gibljivo obrambo in
s številnimi protinapadi preprečil poraz italijanskih sil na Monte Grappi in ob
Brenti. Conradove enote so bile kmalu zaustavljene in Italijani so imeli dovolj
časa reorganizacijo in protinapad. Conradu ni uspelo zasesti italijanskih položajev na Monte Grappi in tudi v soteski Vastagna. Tudi poskus prodora do Bassana, da bi od tam s severa napadli fronto črto ob Piavi, ni uspel.
Boroevićeve enote so bile uspešnejše, saj so na določenih delih prekoračile reko Piavo in italijanske branilce potisnile z vzhodnega roba Montella, San
Done in Caposile do črte Montebelluna–Treviso–Portegrandi. Boroević je vse
do 21. junija 1918 branil zasedene položaje na Montellu in ob izlivu reke Piave
ter ves čas ogrožal Treviso. Svoje je doprineslo še slabo vreme, saj so padavine
povzročile, da je narasla reka Piava, ki je uničevala pontonske mostove in tako
oteževala preskrbo enot. Boroević se je moral umakniti nazaj na levi breg iave,
pri tem pa je izgubil veliko vojakov in vojaškega materiala. Vrh avstro-ogrske
vojske je tako po petih dneh ofenzive uvidel, da zmage ne bo več možno doseči,
zato je že 20. junija 1918 izdal ukaz za umik enot na levi breg Piave.6

5
6

Prav tam.
Glaise von Horstenau (ur.): Österreich-Ungarns lätzter Krieg : 1914–1918, Bd. 7, Das Kriegsjahr 1918
(Wien, 1936), str. 5318–334; Piero Pieri, Dal Risorgimento alla Grande Guerra, Tomo terzo, Storia
Militare d'Italia (Milano, 2018), str. 178–187 (dalje: Pieri, Dal Risorgimento alla Grande Guerra);
Piekalkiewicz, Prva svetovna vojna, 559–560; Peter Schubert, Piava 1918. Zadnja bitka avstro-ogrske
monarhije (Celovec–Ljubljana–Dunaj, 2001), str. 49–50 (dalje: Schubert, Piava); Svoljšak in Antoličič,
Leta strahote, str. 214.
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Avstro-ogrska vojska je v junijski ofenzivi na reki Piavi utrpela visoke izgube, 7000 mrtvih, 70.000 ranjenih, 17.000 vojakov pa je prišlo v vojno ujetništvo.
Avstro-ogrski vojski je le v delu fronte uspelo prebiti sovražnikovo obrambo,
vendar se je kmalu morala vrniti na izhodiščne položaje. Obe vrhovni poveljstvi, tako italijansko kot avstro-ogrsko, sta po junijski ofenzivi razglasili zmago.
V resnici je bila junijska ofenziva za Avstro-Ogrsko neuspešna, saj Italija ni bila
izločena iz vojne. Bojne operacije ob reki Piavi so se nato omejile le na manjše
spopade. Posamezne patrulje so prečkale reko, občasni napadi so vznemirjali nasprotnika. Avstro-ogrska vojska ni imela ne orožja, ne streliva, ne drugega materiala in ne človeških rezerv za izvedbo preveč ambiciozne ofenzive,
ki je izčrpala še njene zadnje skromne materialne in moralne rezerve. Različni mehanizmi, ki so motivacijo vojakov vzdrževali vsaj na minimumu, so zdaj
dokončno odpovedali in zavladala je apatija. Avstro-ogrski vojaki so dokončno
izgubili upanje, da lahko premagajo Italijane in s tem končajo vojno.7
Vojaška moč Avstro-Ogrske je od poletja 1918 opazno slabela. Avstro-ogrski poraz je oslabil tudi položaj Nemčije, ker je v antantnem taboru padla
odločitev, da bodo vse ameriške enote, tako imenovane Expeditionary Forces,
poslane na zahodno fronto. Zaradi uspehov antantni sil je avstro-ogrska vlada
14. septembra 1918 antanti poslala mirovno noto, v kateri je predlagala, da bi
se srečali predstavniki vseh vojskujočih se držav in sklenili neobvezen sporazum, ki bi Evropo odvrnil od nadaljevanja vojne. To dejanje avstro-ogrske vlade
je bil prikriti glasnik zloma dvojne monarhije, ki se je nezadržno bližal. Avstro-Ogrska je 4. oktobra 1918 Združenim državam Amerike ponudila mir in prosila predsednika ZDA Woodrowa Wilsona za mirovno posredovanje. Hkrati je
sprejela znani načrt svetovnega miru, ki ga je Wilson razglasil januarja 1918.
Ker je Wilson v deseti točki svojega svetovnega mirovnega načrta zagovarjal
stališče, naj bo narodom Avstro-Ogrske dana najširša možnost za avtonomni
razvoj, bi Wilsonova privolitev v avstro-ogrsko mirovno ponudbo pomenila,
da se strinja z ohranitvijo habsburške monarhije, s tem pa osamosvojitvena
prizadevanja habsburških Jugoslovanov ne bi dobila mednarodnega značaja.
V tem upanju je cesar Karel I. 16. oktobra 1918 objavil federalistični manifest,
kjer je predlagal federativno preoblikovanje avstrijske polovice podonavske
monarhije. Pri tem naj bi državnopravni položaj ogrske polovice monarhije
ostal nespremenjen. Manifest je s tem ostajal v okviru dualizma, Slovencem pa
je onemogočal zvezo s Hrvati in Srbi. Cesar Karel I. je manifest objavil zaradi
zunanjepolitičnih vzrokov, saj je želel z objavo tega dokumenta vplivati na Wilsonov odgovor na avstro-ogrsko mirovno noto. Poskus Karla I., da bi z manife-

7

Marina Rossi, La Maledetta Barca: il rischioso viaggio della Torpediniera 3 (1–3 Novembre 1918)
(Treviso, 2018), str. 15–18; Schubert, Piava, str. 99.
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stom o federativni preureditvi Avstrije vplival na Wilsona, ni bil uspešen, ZDA
pa so 18. oktobra tudi zavrnile avstro-ogrsko mirovno ponudbo. Wilson kot
podlago za mir ni več priznaval zgolj avtonomije jugoslovanskih narodov, prepuščal jim je, da sami odločijo o obliki in načinu uresničevanja svojih narodno-političnih teženj. Avstro-ogrska Wilsonovim stališčem glede pravic narodov
Avstro-Ogrske ni ugovarjala. Ustanavljanje lastne države habsburških Jugoslovanov tako formalno ni bilo več revolucionarno, ampak legalno dejanje, ki ga
je priznavala tudi avstro-ogrska vlada. Dne 22. oktobra 1918 je cesar Karel I.
skušal pomiriti ozračje na Ogrskem z imenovanjem "madžarskega" nadvojvode
Jožefa za poveljnika balkanske fronte. Nadvojvoda Jožef se je takoj pridružil
zahtevam madžarskih politikov in zahteval vrnitev madžarskih enot iz jugozahodne fronte. Le nekaj tednov pred tem je nadvojvoda poveljeval 6. armadi in
je zato moral vedeti, da je njegovo zahtevo nemogoče izpolniti. Načelnik generalštaba je protestiral, vendar je cesar Karel I. privolil. Vsi ti dogodki so samo še
stopnjevali nemire med vojaki avstro-ogrske vojske. Na jugozahodni fronti se
je tako že 22. oktobra 1918 uprl 25. zagrebški honvedski polk. Sledili so nemiri
v skoraj vseh čeških in madžarskih enotah. V Codroipu je 24. oktobra prišlo do
upora v pretežno slovenskem 2. gorskem strelskem polku.8

Priprave na Vittorio Veneto
Ofenziva pri Vittoriu Venetu9 oziroma tretja ofenziva na reki Piavi je bila zadnja
italijanska ofenziva proti izčrpani avstro-ogrski vojski na jugozahodni fronti
oktobra 1918, ki je pomenila povrnitev časti italijanski vojski. Slovensko zgodovinopisje tej ofenzivi in italijanski zmagi ni posvečalo veliko pozornosti.
Podrobna analiza historiografije kaže na različne ocene ofenzive. Od tega, da
ofenziva nima statusa vojaškega spopada in da je bil razpad avstro-ogrske vojske neodvisen od zadnje italijanske ofenzive, do študij, ki ofenzivo ocenjujejo
kot uspešno izvedeno vojaško operacijo. V Italiji se je po prvi svetovni vojni
ofenziva pri Vittoriu Venetu predstavljala kot protiutež 12. soški ofenzivi, saj se
je na tak način nevtraliziral poraz italijanske vojske pri Kobaridu.10
Po zadnji avstro-ogrski ofenzivi na reki Piavi sta italijanska vlada in fran-

8

9

10

Svoljšak in Antoličič, Leta strahote, str. 214; Jurij Perovšek, Slovenska osamosvojitev v letu 1918: študija
o slovenski državnosti v Državi Slovencev, Hrvatov in Srbov (Ljubljana, 1998), str. 23–39, 261–262;
Schubert, Piava, str. 105.
Vittorio Veneto – do leta 1923 se je mesto imenovalo "Vittorio" , po italijanskem kralju Viktorju
Emanuellu II., leta 1923 pa so dodali še besedo "Veneto".
Več o različnih ocenah ofenzive in mitu ofenzive pri Vittoriu Venetu v: Silvia Morosi, Paolo Rastelli,
4. Novembre. Fu vera gloria? Storia e mito di Vittorio Veneto (Milano, 2018), (dalje: Morosi, Rastelli, 4.
Novembre).

743

B. Torkar: Vittorio Veneto: zadnja italijanska ofenziva na reki Piavi ...

Italijanski arditi na Monte Grappi (Alessio Perin, Vittorio Veneto, str. 16)

coski maršal Foch pritiskala na načelnika generalštaba italijanske vojske,
generala Diaza, da organizira ofenzivo v sektorju med Monte Pasubio in Asiagom ter tako izkoristi šibkost Avstro-Ogrske. Diaz je zavlačeval z ofenzivo, ker
je menil da ima na razpolago premajhno količino divizij, predvsem v goratem
predelu fronte. Poleg tega je Italiji želel omogočiti, da bi v prihodnjih mirovnih pogajanjih lahko iztržila čim več ozemlja, napasti pa je nameraval šele,
ko bodo avstro-ogrske enote povsem oslabljene. O čimprejšnjem ukrepanju
Italije proti Avstro-Ogrski na jugozahodni fronti je Diaza pozival tudi italijanski predsednik vlade Vittorio Orlando, ki je v enem o sporočil napisal: "V
takih razmerah, ki objektivno ne bi morale biti za nas ugodnejše, predstavlja
neaktivnost naše vojske pravo katastrofo ... to so trenutki, v katerih moramo
biti drzni in zaigrati vse za vse."11 Kmalu je Diaz spoznal, da Italija ne bo imela
velikega vpliva na mirovni konferenci, če ne bo organizirala ofenzive proti
Avstro-Ogrski. Vrh italijanske vojske, ki je odločilno ofenzivo načrtoval skupaj z antantnimi zavezniki, je bil v dilemi, in sicer ali italijanska vojska prva
napade ali naj počaka na nasprotni napad in izvede odločilno protiofenzi-

11

Alessio Perin, Vittorio Veneto: l'ultima battaglia 24 Ottobre–4 Novembre 1918 (Vittorio Veneto, 2018),
str. 19 (dalje: Perin, Vittorio Veneto).
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vo, ki bo spremenila položaj na jugozahodni fronti. Odločili so se za prvo
različico. Na celotni fronti je italijanska vojska imela 57.5 divizij, od tega 3
britanske, 2 francoski in 1 češkoslovaško, ter 7700 kosov artilerije. Na drugi
strani je imela Avstro-Ogrska vsega skupaj 58,5 divizij in 6000 kosov artilerije. Številčno je imela Avstro-Ogrska premoč v številu divizij, vendar je bila
njihova razporeditev drugačna od italijanskih, ki so bile razporejene bližje
frontni črti. Po preoblikovanju divizij je imela avstro-ogrska vojska tik pred
začetkom ofenzive 33,5 divizij na prvi frontni črti, od teh je bilo 10,5 divizij v
rezervi. Italijanska vojska je s preoblikovanjem divizij imela v sektorju napada
na prvih bojnih črtah 38 divizij, od katerih jih je bilo 7 v rezervi. Poleg tega je
bila avstro-ogrska vojska v obupnem stanju, ki se je kazalo v pešanju kvalitete,
moči in morale. Sprva je bil kot dan začetka ofenzive določen 18. oktober,
vendar so datum prestavili na 24. oktober zaradi visokega vodostaja in poplav
reke Piave. Datum 24. oktober je tudi sovpadal s prvo obletnico italijanskega
vojaškega poraza pri Kobaridu, kar je dajalo Italijanom še večjo motivacijo.
Ukazi o koncentraciji sil in oskrbi, ki so bili ključni za izvedbo ofenzive, so bili
izdani 25. septembra. Poleg premikov pehotnih enot je bil najtežji del naloge
premeščanje 800 topov srednjega kalibra, 800 težkega kalibra ter 500 minometov na prvo frontno črto. V ofenzivo so vključili tudi enote italijanskega
vojaškega letalstva.12
Italijanska vojska je imela pred začetkom ofenzive na jugozahodni fronti razporejene sledeče enote: 7. armada generala Tassonija je bila razporejena
na območju med prelazom Stelvio in Gardskim jezerom, 1. armada generala
Giraldija na območju med Gardskim jezerom in Val d’Astico, 6. armada generala
Montuorija od planote Asiago do reke Brenta, 4. armada generala Giardina na
območju Monte Tomba, 12. italijansko–francoska armada generala Grazianija od Monte Tomba do mesta Vidor na Piavi, 8. armada generala Caviglie od
mesta Vidor do Ponte Priula na Piavi, 10. italijansko–britanska armada generala Lambarta (Earl of Cavan) od Ponte Priula do Ponte di Piave ter 3. armada
generala Aoste od Ponte di Piave do morja. V rezervi je bila 9. armada generala
Morroneja. Na avstro-ogrski strani je armadni skupini na Tirolskem z 10. in 11.
armado poveljeval nadvojvoda Jožef. Armadni skupini na južnem delu fronte s
korpusno skupino Belluno, 6. in 5. armadi pa je poveljeval feldmaršal Boroević.
Diaz je imel septembra 1918 pripravljen načrt za ofenzivo s težiščem preboja na južnem delu reke Piave med krajema Vidor in Grave di Papadopoli, kjer
je imel razporejenih 20 divizij in 4130 kosov artilerije, nasproti pa je na tem

12

Pieri, Dal Risorgimento alla Grande Guerra, str. 177–188; Perin, Vittorio Veneto, str. 19; The National
Archives (dalje: TNA), London, Foreign Office (dalje: FO) 608/266/2, 2856, Royal Italian Army, Report
by the Comando Supremo on The Battle of Vittorio Veneto (24th October–4th November 1918), str.
11–16.
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Shema ofenzive pri Vittoriu Venetu (Alessio Perin, Vittorio Veneto, str. 79)

sektorju branilo svoje položaje samo 12 avstro.-ogrskih divizij z okoli 1000 kosi
artilerije. Italijanska vojska je ofenzivo načrtovala na tem delu fronte zaradi
možnosti uničenja in prekinitve oskrbovalnih linij med 6. in 5. avstro-ogrsko
armado. Cilj je bil prelomiti avstro-ogrsko fronto na komunikacijah Trento–
Feltre ter prekiniti komunikacije v Vittorio Veneto. Italijani so s tem želeli ločiti
avstro-ogrske enote v Trentinu od tistih, ki so bile razporejene južneje ob reki
Piavi. Ofenziva je imela namen presenetiti nasprotnika, ključno vlogo pa naj bi
odigrala hitrost prodora. Diaz je v enotah izvajal tudi dodatna usposabljanja iz
ofenzivnega bojevanja. Obveljalo je načelo, da se bodo enote branile s tem, da
bodo napadle. Diaz je veliko stavil na hitrost in mobilnost enot, zato so Italijani
še posebej usposabljali konjeniške enote, ki so jih sestavljale 4 konjeniške divizije. Boroević ni pričakoval ofenzive na južnem delu reke Piave zaradi poplav
po 16. oktobru 1918. Zmotno je tudi verjel, da notranje politične spremembe
v monarhiji ne bodo vplivale na lojalnost enot cesarju. Prvoten italijanski načrt
je predvideval gradnjo osmih mostov preko reke Piave: enega pri kraju Vidor,
treh na območju med Fontana del Buoro in Moriagom (severno od Montella),
enega med Santa Croce in Falzè, dveh blizu Nervese in zadnjega bolj južno, na
območju Grave di Papadopoli. Če bi se situacija izkazala za zelo ugodno, bi italijansko vrhovno poveljstvo izdalo ukaz za izgradnjo preostalih 12 prehodov.
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Vendar je bil v tem času pretok reke tako silovit, da je bilo naravnost nemogoče
zgraditi pontonski most na levi breg.13

Ofenziva se začne
Ofenziva se je začela 24. oktobra ob 3.00 zjutraj z močnim artilerijskim ognjem na
območju Monte Grappa ter ob 5.00 uri z močnim artilerijskim ognjem med Brento in Piavo. Ob 7.15 je krenila v napad pehota, ampak ne na celotnem delu fronte.
Na otokih pri Pederobbi in Papadopoliju so napadalci uspešno napredovali, medtem ko so drugje vse napade uspešno odbili. Na sektorju 4. armade je šlo za bolj
demonstrativne napade, ki niso imeli veliko učinka na nasprotnika, saj se je uspešno branil in izvedel protinapad. Ključna je bila naloga 8., 10. in 12. armade, saj
so morale izvesti preboj fronte na sektorju Valdobbiadene–Feltre. Vzpostaviti so
nameravali tri mostišča na vzhodnem bregu reke Piave med Valdobbiadene, Sernaglia in Grave di Papadopoli. S prebojem na sektorju Valdobbiadene–Feltre bi
zaobšli močne avstro-ogrske enote na območju Monte Grappa. 7., 1. in 3. italijanska armada so izvajale obhodne manevre in imele nalogo vezati nase nasprotnika.
12., 8. in 10. armada so izvedle preboj prav na tem sektorju zaradi najboljše razporeditve italijanskih enot na tem delu fronte in zaradi ugodnih razmer za oskrbo.14
Dne 26. oktobra se je izboljšalo vreme in pretok reke Piave je upadel, zato je
Diaz izdal ukaz za napad, ki naj bi ga italijanska vojska začela v noči s 26. na 27.
oktober 1918. Na avstro-ogrski strani so napačno ocenjevali začeto italijansko
ofenzivo. Poveljnik 6. armade, general Schönburg–Hartenstein, je bil o morali
svojih podrejenih tako prepričan, da je mislil, da se mu ni treba bati nobenega
napada. General Wenzel von Wurm, poveljnik 5. armade, je menil, da je napad
o katerem so mu javljali slepilni manever. Njegov nadrejeni, feldmaršal Boroević, pa je bil previdnejši, saj so se pri Pederobbi pojavile francoske, na otoku
Papadopoli pa britanske enote. Na območju nasproti Montellu je bil dejaven
močan artilerijski ogenj, ki ni pojenjal. Boroeviću je postajalo jasno, da bo na
teh odsekih fronte prišlo do napada, ki ga je prvi in drugi dan zaustavljal visok
pretok reke Piave. Boroević je računal na 13 divizij, ki jih je imel v rezervi, od
teh je šest prestavil v smeri gornjega toka Piave in Monte Grappa, sedem pa jih
je imel zadaj v zaledju.15						
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TNA, FO 608/266/2, 2856, Royal Italian Army, Report by the Comando Supremo on The Battle of
Vittorio Veneto (24th October–4th November 1918), str. 4–5, 12, 15; Perin, Vittorio Veneto, str.
44–45.
TNA, FO 608/266/2, 2856, Royal Italian Army, Report by the Comando Supremo on The Battle of
Vittorio Veneto (24th October–4th November 1918), str. 17; Perin, Vittorio Veneto, str. 47.
Schubert, Piava, str. 105.
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Tako so v noči s 26. na 27. oktober 12., 10. in 8. armada z 41 divizijami prečkale mostove na reki Piavi na enajstih mestih. Strma obrežja Piave ob vznožju
Montella so pomenila veliko oviro za italijanske napadalce, toda general Caviglia
je gnal svojo 8. armado prek reke na polotok, ki se danes imenuje Isola dei morti
(otok mrtvih), saj je na tem delu fronte padlo veliko število italijanskih in avstro-ogrskih vojakov. Na nasprotni strani je ta sektor branilo 33 avstro-ogrskih divizij
formiranih v dve armadi. Avstro-ogrske enote so, z izjemo madžarske konjeniške
divizije, ki se je pri Sernagliji predala brez boja, uspešno branile prehode.16
Vse do 27. oktobra so se avstro-ogrske enote uspešno branile, potem pa
je prišlo do točke preloma v italijanskih poskusih preboja fronte. Poveljnik 8.
armade, general Caviglia, je 27. oktobra premestil dve sveži diviziji iz 8. armade
v 10. armado. Nato so na območju Grave di Papadopoli združene britansko-italijanske enote 10. armade uspele ustvariti majhno vrzel in prebiti avstro-ogrsko
obrambo. 10. armada je prodrla najglobje v nasprotnikovo zaledje, in sicer 6,8
kilometra do 28. oktobra 1918. Preostali armadi sta imeli težave z napredovanjem zaradi visokega vodostaja in poplavljene reke Piave. To je bil velik uspeh
glede na visok vodostaj reke Piave, ki je odnesla velik del pontomskih mostov 8.
in 12. armadi. Ker je pri obeh severnih mostiščih kazalo, da bo nadaljnjo prečkanje reke Piave izredno nevarno, so Italijani formirali nove enote in jih pošiljali
preko otoka Papadopoli naprej na bojišče. Britanske enote so tega dne prodrle
do potoka Monticano in razširile vzpostavljeno mostišče. Medtem so francoske in italijanske enote prevzele pobudo na severnem mostišču in ga razširile
proti severu, da bi se korpusna skupina Belluno morala umakniti. Italijanske in
francoske enote so tega dne zasedle San Vito, Valdobbiadene ter Monte Perla.
Na avstro-ogrski strani se je čutilo pomanjkanje artilerije, ob tem tudi niso imeli
dovolj časa in sredstev, da bi artilerijo umaknili. Italijani so še okrepili artilerijski
ogenj na Montellu in tako so v celoti obvladovali kotlino s Soligom tako, da so
se avstro-ogrski vojaki hitro morali umakniti.
8. armada je po začetnih težavah do 29. oktobra uspela vzpostaviti mostišče, ki je bilo 16 kilometrov široko in 6,4 kilometrov globoko. Preko tega mostišča so na levi breg Piave premestili glavnino enot vseh treh zavezniških armad
skupaj s težkim topništvom. V jutranjih urah 29. oktobra so italijanske enote
skupaj z zavezniki začele s ponovnimi napadi, pri čemer se je izkristaliziralo
težišče celotne fronte ob reki Piavi, saj je večina enot zapustilo levi breg reke
Piave in se napotilo proti severovzhodu proti majhnemu mestu Vittorio, ki so
ga po manjših bojih zasedle 30. oktobra. Po prihodu v Vittorio je bil načrt italijanske vojske usmeriti enote proti mestu Feltre, v zaledje Monte Grappa in v
dolino Sugan ter Cismon. Drugi del enot je nadaljeval prodor v dolino Belluno

16
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Italijanski vojak zavrača prošnjo za premirje avstro-ogrske vojske, iz naslovnice časopisa La tradotta
(Alessio Perin, Vittorio Veneto, str. 32)

in v smeri Cadore ter Agordino. Pomembno vlogo pri prodoru italijanskih enot
je imelo tudi italijansko vojaško letalstvo, ki je bombardiralo ključne nasprotnikove cilje, izvajalo izvidniške prelete in oskrbovalo italijanske enote s hrano ter
orožjem.17

17

TNA, FO 608/266/2, 2856, Royal Italian Army, Report by the Comando Supremo on The Battle of
Vittorio Veneto (24th October–4th November 1918), str. 11, 34; Schubert, Piava, str. 108–109; Perin,
Vittorio Veneto, str. 56–61; Schubert, Piava, str. 117–118.
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Avstro-ogrska vojska se je sprva uspešno branila in poskusila tudi s protinapadi, ki pa niso bili uspešni. Boroević je zaslutil, da se situacija bliskovito
slabša, zato je ukazal umik proti reki Monticano, med krajema Vittorio Veneto
in Motta di Livenza. Boroević je poslal tudi po pomoč v zaledje, vendar so bile
enote v zaledju naveličane bojevanja in pod vtisom nacionalnih idej izražale
nepokorščino, veliko je bilo tudi dezertiranj. Popolnost enot v rezervi ni bila
popolna, saj so bili v zaledju le deli divizij, ki so se premaknili naprej proti frontni črti. Preostanek enot ni več upošteval ukazov nadrejenih, saj se je uprlo kar
13 polkov. Dne 29. oktobra 1918 je bila na avstro-ogrski strani zaukazana nova
obrambna črta Col Visentin–Sacile–Livenza. Zaradi te nove obrambne črte se
je odprla pot do korpusne skupine Belluno, poleg tega pa se je še sprostil bok
avstro-ogrskih enot pri Monte Grappi. Obe vrzeli naj bi zasilno zamašila divizija, ki je zaprla prelaz San Ubaldo, tako da se je v večernih urah 29. oktobra celotna avstro-ogrska obrambna črta porušila. Poleg Boroevića je imel težave tudi
nadvojvoda Jožef, saj se nekatere enote na Tirolskem že 26. oktobra niso bile
več pripravljene boriti. 29. oktobra je avstro-ogrska stran zaprosila za premirje
in začetek mirovnih pogovorov, vendar so italijanske oziroma antantne enote
zavlačevale z začetkom mirovnih pogovorov. Na severnem delu frontne črte so
se v noči na 30. oktober avstro-ogrske enote umikale proti Livenzi. 3. italijanska
armada je dobila ukaz, da čim hitreje napreduje na južnem delu fronte. Napasti
je morala na spodnjem toku reke Piave. Dne 30. oktobra zjutraj je tako prečkala reko pri Salagredu, Romanziolu, San Doni di Piave, Passarelli, Grisoleri in
Revedoli. Odpor avstro-ogrskih enot je bil kratek, potem pa je sledil hiter umik.
Avstro-ogrski umik se je tako začel 30. oktobra, tega dne je dvojna monarhija
ponovno zaprosila za premirje.18
Dne 2. novembra je uspel umik obeh armad preko reke Tilment, Boroević je medtem prestavil poveljstvo svoje armadne skupine v Vrbo ob Vrbskem
jezeru, kjer je 3. novembra ob 2. uri zjutraj prejel ukaz avstro-ogrskega vrhovnega poveljstva iz Badna, da so bili sprejeti vsi pogoji antante za premirje ter
da je potrebno zaustaviti vse sovražnosti na tleh in v zraku. Pol ure kasneje, ob
2.30, je cesar Karel I. razveljavil ukaz avstro-ogrskega vrhovnega poveljstva iz
Badna in bojevanje naj bi se nadaljevalo, potem pa je ob 3.40 prišel nov telegram avstro-ogrskega vrhovnega poveljstva, ki je potrdilo ukaz o ustavitvi
sovražnosti. Ozadje te zmede je bilo zavlačevanje dvojne monarhije s pogajanji
o premirju, zato se antantnim zaveznikom ni mudilo, da bi podpisali premirje
še pred italijansko zmago. Poleg tega pa Nemčija do tedaj še ni podpisala nobenega premirja. Antantni pogoji za premirje so bili tako nepopustljivi, da Dunaj
in Baden sprva sploh nista bila pripravljena sporočiti svoje privolitve. Cesarju

18

Schubert, Piava, str.122–125; Perin, Vittorio Veneto, str. 78–86.
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Karlu I. se je zdela še posebej nesprejemljiva točka, po kateri naj bi Avstro-Ogrska dovolila, da bi antantni zavezniki z avstrijskih tal nadaljevali vojno proti
Nemčiji, medtem ko je avstro-ogrsko vrhovno poveljstvo menilo, da je v več
točkah prizadeta njihova vojaška čast. V noči na 3. november pa je cesar Karel
I. popustil in izdal ukaz, naj komisiji za premirje naročijo, da ob upoštevanju
določenih klavzul podpiše premirje. Telegram je prišel v roke zastopniku komisije za premirje, polkovniku Schnellerju, ki je kmalu za tem skupaj z delegacijo
odšel na pot proti Padovi na pogajanja. Ne da bi se vedelo za trenutne pogoje in kdaj bo premirje podpisano in bo začelo veljati, je avstro-ogrsko vrhovno poveljstvo izdalo ukaz o ustavitvi bojnih operacij, pri čemer poveljniki in
enote na terenu niso dobili drugih informacij o dejanskem stanju. Cesar Karel
I. je medtem spremenil svoje mnenje ter ukaz preklical. Predvsem zato, ker ni
našel nikogar, ki bi bil pripravljen, da bi skupaj z njim prevzel odgovornost za
premirje. Toda ukaz je bil že na poti na fronto in se ga ni dalo več zadržati, zato
je bil kasneje tudi potrjen.
Tako sta cesar Karel I. in avstro-ogrsko vrhovno poveljstvo iz rok izpustila
možnost, da bi aktivno posegla v dogajanje. Avstro-ogrska delegacija, ki jo je
vodil general Viktor Weber von Webenau, je prišla v vilo Giusti pri Padovi 3.
novembra ob 13. uri. Takoj so se začela pogajanja in ob 15.20 so napredovala
tako daleč, da je vodja zavezniških pogajalcev general Pietro Badoglio sporočil
zaveznikom ukaz, naj 4. novembra ob 15. uri ustavijo sovražnosti. Avstro-ogrska
delegacija se je podpisu upirala, vendar je po pritisku italijanske strani premirje
podpisala tako, da je v veljavo stopilo 4. novembra 1918 ob 15. uri.19
Dne 3. novembra so italijanske enote dosegle Trento, Videm, Trst in prodirale vse do trenutka, ko je po podpisanem sporazumu začelo veljati premirje, medtem ko so avstro-ogrski vojaki zaradi konfliktnih navodil v glavnem
že odložili orožje in se posamič ali v skupinah vračali domov, k čemur so jih
pozivale nove nacionalne vlade. Vojaška disciplina je skoraj povsem izginila in
sestradani vojaki so plenili pičle preostale zaloge. Na dan podpisa premirja je italijanska vojska zasedla območje do črte: Sluderno, Spondigna, Prato di Venosta,
Val Venosta–Malè, Cles–Passo della Mendola–Rovere della Luna, Salorno v Val
d'Adige–Cembra v Val d'Avisio–Monte Panarotta v Val Sugana–dolina, Tesin–
Fiera di Primiero Chiapuzza–Domegge–Pontebba–Robič–Krmin(Cormons)–
Červinjan, (Cervignano)–Oglej, (Aquileja)–Gradež (Grado).20
Po zaključeni ofenzivi in podpisu premirja ni manjkalo pohval italijanskega vojaškega vrha, ki je zapisalo "hvalospev" uspešno zaključeni ofenzivi
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Schubert, Piava, str. 118–131; Perin, Vittorio Veneto, str. 86–109.
TNA, FO 608/266/2, 2856, Royal Italian Army, Report by the Comando Supremo on The Battle of
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Zaključek pogovorov o premirju v vili Giusti (Alessio Perin, Vittorio Veneto, str. 103)

pri Vittoriu Venetu. V eni od izjav, ki jo povzemam, so zapisali, da je bil Vittorio Veneto najbolj popolna in plodna ofenziva v smislu dokončnega razpleta
svetovne vojne. K italijanskemu vojaškemu uspehu je veliko pripomogla pravočasna odločitev za organizacijo ofenzive in pravočasne priprave nanjo. Po
oceni italijanskega vojaškega vrha naj bi zadnja italijanska ofenziva pripomogla k oblikovanju visoke zavesti o italijanski moči in italijanskemu odločilnemu
prispevku k rešitvi svetovnega konflikta. Italijanski uspeh naj bi bil v sozvočju
z latinsko genialnostjo, naravnano k najočitnejši Napoleonovi strategiji, ki je
bila prilagojena potrebam moderne vojne. Ofenziva pri Vittoriu Venetu naj bi
dala modre odgovore na velika vprašanja vojne, in sicer na kak način, kje ter
kdaj izvesti odločilni napad na nasprotnika.21
Poleg "hvalospevov" uspeha
zadnje italijanske ofenzive velja omeniti tudi kritike, ki so jih izrekli nekateri
udeleženci spopadov. Italijanski novinar in pisatelj Giuseppe Prezzolini, ki je
bil tudi prostovoljec v italijanski vojski na območju Monte Grappa, je o zadnji
italijanski ofenzivi zapisal: "Vittorio Veneto je bil neurejen in zmeden umik: ni
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bila to bitka, ki smo jo dobili. To resnico moramo Italijanom povedati: resnico,
ki si jo Italijani morajo dopustiti povedati."22			

Odmev zadnje italijanske ofenzive na Slovenskem in prodiranje
italijanske vojske proti slovenskemu ozemlju
Slovenski časopisi so konec oktobra in v začetku novembra 1918 veliko pisali
o zadnji italijanski ofenzivi. Dan po začetku zadnje ofenzive je časopis Slovenec
poročal, da se je na odseku med Brento in Piavo ter v okolici Montelle začel
močan sovražni artilerijski ogenj in da je artilerijski ogenj aktiven tudi na drugih
območjih fronte. Isto novico je tega dne objavil tudi časopis Slovenski narod.23
Dne 28. oktobra je Slovenec objavil že bolj natančen potek italijanske ofenzive ter hvalil hrabrost in učinkovitost avstro-ogrskih enot:
Vzhodno od Brente se je ponovno bila ljuta borba, ki je trajala v pozne nočne ure.
Žarišči boja sta zopet tvorila Monte Asolone in Monte Pertica, ki sta večkrat zapadla sovražniku, a smo jih vselej s protisunkom zopet osvojili. Le z najtežjimi žrtvami
so se Italijani proti večeru na obeh gorskih grebenih zopet ustalili. Brezuspešni
so pa ostali vsi napori nasprotnika, da vdere severovzhodno od Monte Pertica v
naše črte. Na hrabrosti branilcev so omagali ponovni navali proti Spinucciji. Naše
varnostne čete so odbile v kotlini Ahno sunke Italijanov. Zadržanja naših junakov ni mogoče prehvaliti. Kakor si je zaslužil v predvčerajšnjih bojih zahodno od
Brente zgornje ogrski pešpolk št. 125 posebno priznanje, tako je včeraj v ozemlju
Asolone posebno hrvatski deželno brambovski polk št. 27 s svojim samostojnim
sodelovanjem v bojih nekega sosednega odseka zelo pripomogel, da se je utrdila
fronta. Soglasno se zopet hvali artiljerija, ki se je s svojim pametnim sodelovanjem
z infanterijo slavno udeleževala, da se je držalo bojišče. Infanterija in bojni letalci
so se poizvedovanja in boja z enakim uspehom udeleževali.24

Tudi časopis Slovenski narod je pisal o hrabri in uspešni borbi avstro-ogrskih enot, hkrati pa je poudaril, da Italija o mirovni ponudbi centralnih sil ni
želela nič slišati.
Mirovna ponudba centralnih držav naših sovražnikov na jugozapadu ni ovirala
naložiti svojim in našim armadam nove krvne žrtve. Silen artiljerijski ogenj je
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uvedel predvčerajšnjim napad med sotesko Assa in Jadranskim morjem, ki se je
pričel včeraj zjutraj na benečanski gorski fronti in na prostoru južno od Montella. Kakor navadno, so naše vrle čete hrabro, zvesto in disciplinirano zavrnile
napad. Na visoki planoti Sette Communi so se vršili ljuti boji v pokrajini jugozapadno od Asiaga na gori Sisemol in v pokrajini Monte di Val Bella. Posrečilo se je
sovražniku mestoma vdreti v naše jarke, povsod pa smo ga zavrnili ter je moral
ponoči zapustiti tudi Sisemol, ki ga je najdalj držal. Sektorji pešpolkov št. 82 in
131. ter honvedska polka št. 9 in 30. sta se najbolj izkazala. Bolj silna je bila borba
v gorovju severovzhodno od Brente. Tudi tu se je posrečilo sovražniku začasno
doseči krajevne uspehe. Ustalil se je za nekaj časa na Caprilu, Asclonu, Monte Pertica in Solarolu v naših prednjih jarkih, prav hitro pa se je moral umakniti pred
protinapadi naših čet, izvršenimi z znano odločnostjo. Petkrat so Italijani zaman
naskočili Spinonccia… Naša vrla artilerija se je izkazala zapadno in vzhodno od
Brente kakor vedno kot zvesta pomočnica pehote. Sunek angleške divizije na
otok Grave, Papadopoli, je mogel samo severno krilo naših prednjih postojank
nekoliko potisniti nazaj. Južni del otoka smo popolnoma obdržali.25

V naslednjih dneh časopisa Slovenec in Slovenski narod poročata o italijanskem napredovanju, hrabrih borbah avstro-ogrskih enot ter mirovnih ponudbah, ki jih Italija ni želela sprejeti. Slovenec je 31. oktobra o italijanski ofenzivi
zapisal:
Ob tirolski fronti le malotno bojevanje. Med Brento in Piavo so sveže sovražne
sile s premočjo napadle goro Asolone in goro Pertica. Naše ondi z brezprimernim
junaštvom in z vojaško zvestobo boreče se čete so uničile vse nasprotnikove
napore. V beneški ravani so Angleži in Italijani napadali. Posrečilo se jim je, ko
so zastavili vse bojne pomočke, severno in južno od Montella bistveno razširiti
svoje vderišče. Da se z dejanjem potrdi naš ponovno izraženi sklep, da naj se skleneta borbo narodov zaključujoče premirje in mir, bodo naše na italijanskih tleh
bojujoče se čete zapustile zasedeno ozemlje.26

Slovenski narod je poleg poročil o zadnji italijanski ofenzivi na reki Piavi
pisal tudi o pobudah Narodnega vijeća, 29. oktobra 1918, da se vojake slovenske, hrvaške in srbske narodnosti odpusti iz avstro-ogrske vojske na jugozahodni fronti.

25
26

"Vojne vesti", Slovenski narod, 26. 10. 1918, št. 250, str. 3.
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Narodno Vjeće je v svoji včerajšnji seji sklenilo sporočiti poveljniku jugo–zapadne
fronte, podmaršalu Metzgerju, da naj ozirom na dejstvo, da se Slovenci, Hrvati in
Srbi ne nahajajo z dosedanjimi sovražniki avstro-ogrske monarhije v vojni, takoj
odpusti s fronte srbske, hrvatske in slovenske čete ter jih pošlje domov.27

Na ta trenutek ni bilo potrebno dolgo čakati, saj je 4. novembra že začelo
veljati premirje, velik del avstro-ogrskih enot pa je že prej začel zapuščati položaje na fronti. Vedno več je bilo poročil o prodiranju italijanske vojske proti
Primorski, Istri in Trstu ter o umikajoči se avstro-ogrski vojski, ki se je bližala
slovenskemu ozemlju. Še posebej so novice opozarjale na morebitna varnostna
tveganja, ki bi jih lahko povzročila umikajoča avstro-ogrska vojska iz jugozahodne fronte. Slovenec je 6. novembra 1918 objavil obvestilo Narodne vlade v
Ljubljani z dne 5. novembra 1918:
Širijo se vznemirljive vesti, da nas hočejo bivši avstrijski generali presenetiti in
našo svobodo kršiti. Narodna vlada Vas nujno opozarja na to, da se ne dajte premotiti po teh neosnovanih govoricah. Preko naše zemlje mora v nekaj dneh čez
400.000 mož umikajoče se bivše avstrijske armade. Ako ta armada izgubi svojo
glavo in svoje poveljnike, postane iz nje druhal, kakršna ni še nikdar poplavila
naše mile domovine. Tega dejstva se povsem zaveda narodna vlada, kakor tudi
vodstvo soške armade, enako se ga pa tudi zaveda naša osrednja vlada, Narodno
veče v Zagrebu, ki je narodni vladi v Ljubljani izrecno ukazalo dovoliti vodstvu
soške armade začasno bivanje v Ljubljani. Danes dopoldne je predsednik narodne
vlade po njenem naročilu obravnaval s poveljnikom soške armade. Ta mu je
slovesno izjavil, da pripozna neodvisno suvereno državo SHS in da je njegov posel
v deželi edino le ta, da skrbi za redno in hitro umikanje njemu podrejenih čet in
da hoče vse svoje korake napraviti le v sporazumu z narodno vlado. Državljani!
Stoletja ste prenašali tujce na domačih tleh; potrpimo še zadnjih 14 dni, da preide
ta val preko nas in olajšajmo vojakom soške armade kot svobodnim državljanom
njihovih domačih držav prosto pot v njihovo svobodno domovino.28

Z umikajočo se avstro-ogrsko vojsko se je slovenskemu ozemlju bližala
tudi italijanska vojska, ki je želela na vsak način pridobiti del opreme in oborožitve nekdanje avstro-ogrske vojske, zato je že pred prihodom svojih večjih
enot poslala v določene slovenske kraje, t. i. demarkacijske komisije, ki naj bi
skrbele za dosledno izvrševanje točk premirja. Glede na vojaška določila bi
morale avstro-ogrske enote na določenih mestih koncentrirati vso artilerijo,

27
28

"Sporočilo poveljnika jugozapadne fronte", Slovenski narod, 30. 10. 1918, št. 254, str. 1.
"Državljani", Slovenec, 6. 11. 1918, št. 255, str. 1.
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njej pripadajoči material in vse to predati italijanski vojski. Avstro-ogrska vojska bi smela s seboj vzeti le osebno orožje, opremo ter vozove, ki so bili nujni
za preskrbo enot ter prevoz častniške prtljage in vozove za sanitetno oskrbo.
Umik avstro-ogrske vojske iz jugozahodne fronte je potekal popolnoma neorganizirano, tako da tovrstnega zbiranja orožja in opreme ni bilo mogoče organizirati. Posledično je precej artilerijskih enot prišlo do Ljubljane, kjer so bile
razorožene, ostale so na slovenskem ozemlju, kar je bilo pozneje pomembno
pri opremljanju enot slovenske vojske v bojih za severno mejo.29

Sklep
Po neuspešni junijski ofenzivi Avstro-Ogrske proti Italiji leta 1918 je vojaška
moč Avstro-Ogrske opazno slabela, kar je Italijo in njene zaveznice spodbudilo,
da organizirajo zadnjo ofenzivo na reki Piavi, imenovano tudi Vittorio Veneto.
Cilj italijanske vojske, da prelomi avstro-ogrsko fronto na komunikacijah Trento–Feltre, ter da prekine komunikacije v Vittorio Veneto, je uspel. Italijani so
tako ločili avstro-ogrske enote v Trentinu od tistih, ki so bile razporejene južneje ob reki Piavi. Po začetnem odporu je avstro-ogrska vojska začela razpadati in
se začela umikati v notranjost monarhije. Če ofenzivo podrobneje analiziramo,
ugotovimo, da ni bila tipična ofenziva italijanske vojske v prvi svetovni vojni.
Italijani se niso več opirali na zastarel sistem taktike ter vodenja in poveljevanja, ki so ga preizkušali v soških ofenzivah. Veliko so se naučili tudi iz poraza
pri Kobaridu, ki je povzročil večje reorganizacije v italijanski vojski. Italijanska ofenziva se ni začela z večdnevnim artilerijskim obstreljevanjem, ampak z
jasnim ciljem prebiti frontno črto na točno določenem delu fronte, kar jim je
tudi uspelo. Težko bi zaključili, da je bil pri Vittoriu Venetu uporabljen prodor
kot vrsta manevra, saj je visok vodostaj reke Piave onemogočal hitre globinske
prodore, slaba je bila artilerijska podpora in rodovsko sodelovanje, ravninsko
ozemlje pa ni dajalo možnosti za pripravo presenečenja. Popisi žrtev ofenzive
se razlikujejo glede na uporabljane vire. Za antantno stran se kot najpogostejšo število žrtev navaja število 40.000 (36.846 Italijanov, 3236 Britancev in 588
Francozov), od tega 10.000 mrtvih in 30.000 ranjenih. Na strani Avstro-Ogrske
se število žrtev giblje okoli 35.000 ter 0,5 milijona vojakov, ki so pristali v vojnem ujetništvu. Nihče ni pričakoval tako hitrega razpada avstro-ogrske vojske,

29

Bizjak, Slovenska vojska 1918–1919, str. 69–70; Janko Brejc, "Od prevrata do ustave", v: Slovenci v
desetletju 1918–1928. Zbornik razprav iz kulturne, gospodarske in politične zgodovine, ur. Josip Mal
(Ljubljana, 1928), str. 167.
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zato so Italijani lahko majhno zmago na fronti spremenili v strateško zmago.30
Po podpisu premirja se je začel umik avstro-ogrske vojske, za njo pa se je počasi
in previdno premikala tudi italijanska vojska, z namenom okupirati vsa območja, ki so ji pripadala z Londonskim memorandumom.31

Blaž Torkar
VITTORIO VENETO: THE LAST ITALIAN OFFENSIVE
ON THE RIVER PIAVE IN 1918

SUMMARY
Despite its weaknesses, Austria-Hungary decided to initiate an offensive on
the river Piave in June 1918 with which it tried to change the situation on the
front. The offensive failed and the strength of the Danubian Monarchy’s Armed
Forces were visibly reduced. The Land Forces of the Dual Monarchy were in
an abysmal condition, which showed itself in the reduction of their quality,
strength, and morale. The weakness of Austria-Hungary was exploited by Italy,
whose military leadership was at first hesitant in initiating the decisive offensive
which would change the situation on the front and return its army’s lost glory.
The commander of the Italian Armed Forces - Supreme Commander Armando
Diaz initially stalled the beginning of the offensive as he did not believe he had
a enough divisions available, especially in the mountainous part of the front. He
also wanted to make sure that Italy could get as much territory as possible in the
upcoming peace negotiations, and he planned to attack only after the Austro-Hungarian troops would be completely weakened. With the end of the war

30

31

Richard Holmes (ur.), The Oxford Companion to Military History (Oxford University, 2001), str. 958–
959; Perin, Vittorio Veneto, str. 109; Morosi, Rastelli, 4. Novembre, str. 386
Več o historiografskih vprašanjih in terminoloških podrobnostih Londonskega memoranduma v:
Gorazd Bajc, "Dieci mesi che sconvolsero la Venezia Giulia. Il Memorandum di Londra 1915: Questioni
storiografiche e dettagli terminologi", Acta Histriae 25, št. 4 (2017), str. 825–850.
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approaching the Italians realized that Italy would not have a lot of influence
on the peace conference should it fail to organize an offensive against Austria-Hungary. At first, the date for the attack was set to October 18, but was then
changed to October 24 because of high-water levels and flooding by the Piave
river. The date was then changed to October 24 which also coincided with the
first anniversary of Italy's defeat at Kobarid (Caporetto), which gave the Italian army even more motivation. The Italians had prepared an offensive plan
in September 1918 which made the southern part of the Piave river between
the towns of Vidor and Papadopoli the focal point of its attempted breakthrough. The goal of the Italian foces was to break the Austro-Hungarian front at
Trento-Feltre and disrupt the communications to Vittorio Veneto. The Italians
hoped to separate the Austro-Hungarian units in Trentino from those lower
down along the Piave. The offensive aimed to surprise the enemy and the speed
of the breakthrough was to be the decisive element. Field marshal Boroević did
not expect an offensive on the southern part of the Piave because of the floods
following October 16, 1918. He also mistakenly believed that the internal political changes in the monarchy would not affect the loyalty of the troops to the
Emperor. The offensive began in the early hours of October 24. The front was
broken trough in the sector Valdobbiadene–Feltre, where the Italians, with the
help of British and French units, broke through the front on the eastern part
of the Piave river between Valdobbiadene, Sernaglia and Grave di Papadopoli.
The Vittorio Veneto offensive was not a typical Italian First World War offensive, as the Italians did not rely on the outdated system of tactic, leadership, and
command which was typical of their preceding Soča (Isonzo) offensives. The
Austro-Hungarians at first successfully defended and even tried with counterattacks which failed, thus their units began to withdraw. The Dual Monarchy sued
for peace multiple times before the armistice was finally signed on November
3 in Giusti villa in Padova and came into effect at 15.00 on the next day. Slovenian newspapers widely reported about the Italian victory. Slowly and carefully,
following the retreating Austro-Hungarian forces were the Italians which gradually occupied all territories promised to them by the London Memorandum.
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Izvleček:

Konec oktobra 1918 so se delegati Narodnega vijeća iz Zagreba napotili v
Ženevo, da bi se seznanili s takratnim mednarodnim položajem. Na pritisk
antante so južnoslovanski politiki novembra 1918 dosegli tako imenovani
Ženevski sporazum, po katerem bi nastalo skupno ministrstvo z enakim
številom članov iz Kraljevine Srbije ter Države SHS, ki bi urejalo skupne
zadeve. Nikola Pašić, srbski premier, je pristal na odlog vprašanja monarhije
ter z napačnim poročanjem zavedel lastno vlado, češ da bodo člani skupnega
ministrstva prisegli tako srbskemu kralju kakor Narodnemu vijeću. Posledično
je sledil odstop srbskega podpredsednika vlade ter Pašića samega. Po zakulisnih
igrah, ko je Beograd izvedel za težak mednarodni položaj Zagreba, so se odločili
izpeljati "ujedinjenje" mimo Korošca in politikov, ki so bili v tujini. Raje so se
naslonili na Svetozarja Pribičevića, podpredsednika Narodnega vijeća, ki je
željam srbskega kraljevega dvora z veseljem ustregel.

Ključne besede:

Anton Korošec, Država SHS, Ženevski sporazum, Nikola Pašić, Narodno vijeće
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Uvod
Tik pred razpadom Avstro-Ogrske in ob koncu prve svetovne vojne so južni
Slovani (če odmislimo Bolgare) imeli pripravljena dva groba načrta državne
ureditve. Prvi je bil Majniška deklaracija, ki so jo podpirali politiki, združeni v
Jugoslovanskem klubu v dunajskem parlamentu, ter množica podpisnikov, ki
so se pridružili deklaracijskemu gibanju.1 Drugi načrt je bila Krfska deklaracija,
dogovor med srbsko vlado, ki je bivala na Krfu, in Jugoslovanskim odborom,
ki je bil sestavljen iz avstro-ogrskih jugoslovanskih politikov v tujini in je imel
sedež v Londonu. Njegov vodja je bil dr. Ante Trumbić.2
Zagotovo je Majniška deklaracija nastala na podlagi že nekaj let živih različnih idej o tretji enoti znotraj črno-žolte monarhije.3 Ta deklaracija je sicer zahtevala zedinjenje južnoslovanskih narodov, toda še vedno pod tako imenovano
habsburško klavzulo, torej še vedno pod vladarskim žezlom dinastije. Za časa
Socialistične federativne republike Jugoslavije je slovensko zgodovinopisje to
klavzulo interpretiralo kot "kompromis" in dajalo večji poudarek "prvi odločitvi Slovencev za Jugoslavijo,"4 medtem ko je zgodovinopisje po osamosvojitvi v
začetku devetdesetih poudarjalo pomen habsburške klavzule, brez katere večina podpisnikov ne bi podpisala deklaracije.5
Ne glede na to, kaj in kako so južnoslovanski poslanci formulirali svoje
zahteve na Dunaju, so na samem jugu Evrope, na grškem otoku Krfu, antantne sile, predvsem Velika Britanija in Francija, kovale novo ureditev Evrope. 20.
julija 1917 so tam predstavniki Jugoslovanskega odbora in predsednik srbske
vlade Nikola Pašić podpisali Krfsko deklaracijo. Člani Jugoslovanskega odbo-

1

2

3

4

5

O Majniški deklaraciji ter deklaracijskem gibanju glej: Andrej Rahten, Od Majniške deklaracije do habsburške detronizacije (Ljubljana, 2015); Vlasta Stavbar, Majniška deklaracija in deklaracijsko gibanje :
slovenska politika v habsburški monarhiji, od volilne reforme do nove države (1906–1918) (Maribor,
2017); Jurij Perovšek, "Misel o Sloveniji in njeno udejanjenje v času od Majniške deklaracije do oblikovanja Države SHS in Narodne vlade SHS", Studia Historica Slovenica 18, št. 2 (2018), str. 421–442;
Jure Gašparič, "Od odprtja avstrijskega parlamenta leta 1917 do novih držav leta 1918 : o oblikovanju
češkoslovaške in jugoslovanske države", Studia Historica Slovenica 18, št. 3 (2018), str. 827–844.
Ervin Dolenc, "Jugoslovanski odbor in Krfska deklaracija", v: Slovenska novejša zgodovina: od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slovenije: 1848–1992, ur. Jasna
Fischer [et al.] (Ljubljana, 2005), str. 153–156.
Andrej Rahten, "Trialistične zamisli slovenskih in hrvaških politikov v letih pred prvo svetovno vojno",
Prispevki za novejšo zgodovino 39, št. 2 (1999), str. 65–74.
Janko Pleterski, Prva odločitev Slovencev za Jugoslavijo: Politika na domačih tleh med vojno 1914–
1918 (Ljubljana, 1971), str. 116–117.
Vlasta Stavbar, "Izjave v podporo Majniške deklaracije", Zgodovinski časopis 46, št. 3 (1992), str.
357–381; Vlasta Stavbar, "Izjave v podporo Majniške deklaracije (2. del)", Zgodovinski časopis 46, št.
4 (1992), str. 497–507; Vlasta Stavbar, "Izjave v podporo Majniške deklaracije (3. del)", Zgodovinski
časopis 47, št. 1 (1993), str. 99–106; Janko Pleterski, "Zapis ob razpravi o izjavah za majniško deklaracijo", Zgodovinski časopis 47, št. 4 (1993), str. 569–572. O tem glej tudi: Janez Cvirn in Jure Gašparič,
"'Neizbežnost' razpada Habsburške monarhije – slovenski pogled", Studia Historica Slovenica 5, št.
1–2–3 (2005), str. 444.
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ra so bili slovenski, hrvaški in srbski politiki iz avstro-ogrske monarhije (Frano
Supilo (kasneje izstopi), Ante Trumbić, Ivan Meštrović, Niko Zupanič, Bogumil
Vošnjak itd.), živeči v emigraciji. Odbor je z agitacijo in propagando, velikokrat tudi s posameznimi predavanji, želel pridobiti na svojo stran antantne sile,
predvsem pa angleško javnost, torej njihovo javno mnenje, in južnoslovansko
emigracijo, v prvi vrsti najštevilčnejšo v ZDA, češ da je potrebno pomagati pri
ustvarjanju skupne jugoslovanske države.6
V omenjeni Krfski deklaraciji je bilo zapisano, da gre pri Slovencih, Hrvatih
in Srbih za troimenski narod, ki je po krvi, jeziku ter enakih življenjskih interesih
za narodni obstanek enak. Z deklaracijo so tudi postavili temelje bodoči kraljevini, ki naj bi bila ustavna, demokratična parlamentarna monarhija s Karađorđevići
na čelu pod imenom Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev. V njej bi naj bile vse
tri glavne vere enakopravne, izenačili bi koledar itd. Predvideli so tudi dvotretjinsko večino za sprejemanje nove ustave,7 kar se nato pri glasovanju v ustavodajni
skupščini 28. junija 1921 ni upoštevalo in kar je bila osnova za skoraj vse največje
(ne)premostljive spore v začetnih letih nove države.8

Konec prve svetovne vojne
Bolj, kot se je približeval konec vojne, tem bolj so antantne sile – predvsem
Britanci v prvi polovici oktobra – pritiskale na srbsko vlado, da se skupaj z opozicijo udeleži skupne konference z Jugoslovanskim odborom. Tam naj bi se
dogovorili glede izvršitve Krfske deklaracije ter vzpostavili skupno ministrstvo
za zunanje zadeve (dva predstavnika srbske vlade in dva iz vrst Jugoslovanskega odbora). Hkrati bi jugoslovanski narod priznali kot zavezniški. Njegovo
predstavljanje v tujini bi prevzel Jugoslovanski odbor, vse dokler ne bi vzpostavili stika z domačimi politiki v Zagrebu.9
Bodoča jugoslovanska država bi torej nastala na podlagi Krfske deklaracije: bila bi parlamentarna, demokratična kraljevina pod taktirko dinastije
Karađorđevićev. Čeprav gre slutiti, da bi omenjeno za srbsko vlado predstavljal
minimum zahtev, vsaj kar se tiče državne ureditve, torej kraljevina in ne repu-

6

7

8

9

Connie Robinson, "Yugoslavism in the Early Twentieth Century: The Politics of the Yugoslav
Committe", v: New Perspectives on Yugosalvia: Key Issues and Controversies, ur. Dejan Djokić in James
Ker-Lindsay (New York, 2010), str. 14–23; Nikola Dugandžija, Jugoslavenstvo (Beograd, 1985), str. 29.
Branko Petranović in Momčilo Zečević, Jugoslavija 1918–1984: zbirka dokumenata (Beograd,
1985), str. 66–68 (dalje: Petranović in Zečević, Jugoslavija).
Andrej Rahten, "Poseg Franca Kovačiča v razprave med slovenskimi monarhisti in republikanci",
Studia Historica Slovenica 9, št. 2–3 (2009), str. 660.
R. W. Seton-Watson i Jugoslaveni: korespondencija 1906–1941, Vol. 1: 1906–1918, ur. Ljubo Boban
(Zagreb, 1976), str. 357 (dalje: Watson, vol. 1).
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Nikola Pašić (Wikimedia Commons)

blika, je srbski premier Nikola Pašić sredi oktobra 1918 za Morning Post izjavil,
da Srbija ne bo izvajala imperializma in da ne bo na nikakršen način ovirala
samoodločbe Hrvatov in Slovencev. Bila je pripravljena celo opustiti vztrajanje pri Krfski deklaraciji, če bi to bilo proti njihovim željam, čeprav je Majniška
deklaracija, tako Pašić, narekovala iste želje.10

10

Dokumenti o postanku Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 1914–1919, ur. Ferdo Šišić (Zagreb,
1920), str. 178 (dalje: Dokumenti o postanku). Kasneje je bila Pašićeva izjava omenjena tudi v uvodniku Slovenca, toda nekoliko drugače: ali se bodo južni Slovani Avstro-Ogrske pridružili Srbiji na
podlagi Krfske deklaracije ali pa bodo zaživeli v samostojnih državah. Glej: "Monarhija ali republika,
centralizem ali avtonomija?", Slovenec, 2. 12. 1918, št. 277, str. 1.
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Kaj točno bi se o Krfski deklaraciji dalo izpogajati, ni znano. Le dva dni
po Pašićevi izjavi je Narodno vijeće v Zagrebu izdalo znamenito deklaracijo,
v kateri so pozvali k zedinjenju vsega etničnega ozemlja Slovencev, Hrvatov in
Srbov ne glede na državni okvir, v katerem se sedaj nahajajo, ter izrazili željo,
da bi bil jugoslovanski narod enotno zastopan na bodoči mirovni konferenci.
Hkrati so izvolili Antona Korošca za predsednika vijeća ter Anteja Pavelića in
Svetozarja Pribičevića za podpredsednika.11 Ob tem je bil sprejet tudi sklep, da
za člane osrednjega odbora pridobijo prepustnice za potovanje v Švico, v Ženevo, kjer bi se zastopniki Narodnega vijeća informirali o "linijah za bodoče delo",
kakor je to sredi dvajsetih opredelil Korošec.12
Delegacija Države SHS (Anton Korošec, Milko Čingrija in Gregor Žerjav
kot "novinar") je prispela v Ženevo že konec oktobra,13 kjer so čakali približno
teden dni na prihod predstavnikov Jugoslovanskega odbora, srbske vlade ter
srbske opozicije. V vmesnem času negotovega čakanja se je Korošec sestajal z
različnimi osebnostmi, ki so mu osvetlile poglede na srbsko ter svetovno politiko in njihovo razmerje moči v danem trenutku. V pogojih stroge cenzure
med vojno so bili južnoslovanski politiki slabo obveščeni.14 Med drugimi se je v
Ženevi Korošec sestal tudi s kasneje znamenitim slovenskim komunistom Dragotinom Gustinčičem, ki ga je duhovnik celo zaprosil za posredovanje vabila
črnogorskim predstavnikom, da bi tudi ti sedli za isto "jugoslovansko" omizje,
ko bi do razgovorov prišlo.15
Do zamude pri sestankovanju je prišlo zaradi neodločnega Pašića. Medtem
ko ga je v zadnjih dneh oktobra 1918 Trumbić še rotil, naj nemudoma pristane
na priznanje Jugoslovanskega odbora kot zastopnika južnoslovanskega naroda ter si prizadeva, da bi mu priznali status zaveznika, s čimer bi mu zagotovil
mesto za omizjem, ki je določalo premirje in s tem začasne okupacijske meje,
se Pašić zaradi mesecev nesoglasij z Jugoslovanskim odborom na Trumbićeve
pozive ni odzival.16 Nezaupanje do Pašića je izviralo predvsem iz informacij, da
je slednji v diplomaciji "sondiral teren", če bi Avstro-Ogrska bila pripravljena

11
12

13
14

15
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Dokumenti o postanku, str. 180–181.
Silvo Kranjec, "Koroščevo predavanje o postanku Jugoslavije", Zgodovinski časopis 16 (1962), str. 225
(dalje: Kranjec, "Koroščevo predavanje").
"Dr. Korošec v Ženevi", Slovenec, 8. 11. 1918, št. 257, str. 2.
V zvezi s tem je še posebej zanimiv zapis Gregorja Žerjava o tem, kako je iz "La Serbie", v Švici izhajajočega časnika, izvedel za Krfsko deklaracijo v parlamentarni knjižnici na Dunaju. Glej: Gregor Žerjav,
"Ženevski pakt", Misel in delo: Kulturna in socialna revija, št. 3 (1936), str. 94 (dalje: Žerjav, "Ženevski
pakt").
Jurij Perovšek, "Srečanje dr. Antona Korošca in ing. Dragotina Gustinčiča novembra 1918 v Ženevi",
Prispevki za novejšo zgodovino 50, št. 1 (2010), str. 189–192.
Dragoslav Janković, "Ženevska konferencija o stvaranju jugoslovenske zajednice 1918. godine", v:
Istorija XX veka: zbornik radova V, ur. Dragoslav Janković (Beograd, 1963), str. 230 (dalje: Janković,
"Ženevska konferencija").
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Robert William SetonWatson (Wikimedia
Commons)

na sklenitev premirja ob dodelitvi Bosne in Hercegovine Kraljevini Srbiji.17 Ker
se je naveličal Trumbića, je v svojem telegramu z dne 1. novembra 1918 Pašić
zaupal regentu Aleksandru Karađorđeviću, da se bo pred rešitvami pogovoril s
predstavniki Narodnega vijeća, takoj ko "vstane iz postelje", kamor ga je priko-

17

Žerjav, "Ženevski pakt", str. 94.
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vala bolezen.18 Pri antanti so položaj dojemali kot Pašićevo obotavljanje. Tako
je britanski zgodovinar Robert William Seton-Watson svoji soprogi v pismu z
dne 5. novembra 1918 zapisal: "Pašićeva kriza se nadaljuje, saj si starec premisli
vsakih nekaj ur in mu ni moč zaupati na besedo ali čast ali karkoli drugega niti
za pet minut. Na žalost je videti, kot da nihče nima dovolj energije, da ga prevrne z oblasti, čeprav bi zagotovo padel kot kegelj."19
Pašićevo obotavljanje je bila posledica zavedanja, da se bo moral v Ženevi
pogajati s precej neodvisnejšim oz. samostojnejšim reprezentativnim telesom
južnih Slovanov Avstro-Ogrske, ki za razliko od Jugoslovanskega odbora ni bil
finančno odvisen od srbske kraljeve vlade. Pri tem je bila ključna tudi prisotnost
srbske opozicije, ki je med vojno vseskozi podpirala delovanje Jugoslovanskega
odbora in od oktobra 1918 dalje Narodnega vijeća v Zagrebu. Pašiću so celo
grozili, da bodo, če ne bo upošteval zahtev Jugoslovanskega odbora, podprli
delovanje slednjega in delovali proti srbski vladi.20 Toda po drugi strani je opozicija vseskozi igrala dvojno igro in je bila vedno pripravljena paktirati tudi s
Pašićem in podpreti "velikosrbske" ideje, če bi se s Pašićem le sporazumeli o
narodni koncentraciji v kraljevi vladi.21
Trumbiću je bilo jasno, da si antanta (v glavnem Britanci in Francozi) želi
skupno predstavniško telo vseh južnih Slovanov, saj bi le tako lahko izvajali pritisk na Kraljevino Italijo med določanjem prekinitve bojev in zasedbe sovražnih ozemelj. Ker se Pašić Trumbiću ni oglašal, se je slednji obrnil na Korošca
z željo, da ga Narodno vijeće pooblasti kot svojega diplomatskega predstavnika.22 To je Korošec tudi storil. Ker povratnih informacij ni bilo, je to storil
ponovno v imenu vijeća v demarši antanti dne 3. novembra 1918. Korošec je že
predvidel nastanek skupnega predstavniškega telesa za diplomatske namene,
toda dokler slednje ni obstajalo, so predstavništvo pri zavezniških vladah zaupali Jugoslovanskemu odboru oz. konkretneje Trumbiću.23 Toda pooblastilo je
prispelo vsega šest ur prepozno. Kraljevini Italiji je že bila dovoljena zasedba
ozemlja do meje, določene po Londonskem paktu iz 1915.24 Slabo informirano slovensko časopisje je tokratno novico o Trumbićevem pooblastilu objavilo
zelo hitro, in sicer takoj po prvotni izdaji tega pooblastila.25
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Janković, "Ženevska konferencija", str. 232.
Watson, vol. 1, str. 359.
Vladislav B. Sotirović, Creation of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes 1914–1918 (Vilnius,
2007), str. 82 (dalje: Sotirović, Creation of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes).
Janković, "Ženevska konferencija", str. 238.
Watson, vol. 1, str. 361.
Dokumenti o postanku, str. 226.
Žerjav, "Ženevski pakt", str. 96.
"Proglas nevtralnosti države SHS", Slovenski narod, 2. 11. 1918, št. 258, str. 1; "Narodno veće ententi",
Slovenec, 2. 11. 1918, št. 252, str. 1.
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V Ženevi se je Korošec ob prihodu Jugoslovanskega odbora najprej sestal
s Trumbićem, ki ga je obvestil o Pašićevem zavlačevanju in o svojih nasploh
slabih odnosih z njim. Nepoučeni Korošec ni mogel verjeti svojim ušesom, saj
je imel o srbskem premierju drugačno mnenje. Spor s Trumbićem je bil neizbežen, ali s Koroščevimi besedami:
Čudno se nam je zdelo, ker Trumbić ni dobil pravočasno pooblastila, ker drugih
naših pisem niso dobili iz Zagreba. Da vendar priznajo Narodno veče v Zagrebu
velesile kot vlado, da narod, ki tam kaj živi, priznajo kot narod, da mu dovolijo
diplomatično zastopstvo in priznajo dr. Trumbića za zastopnika in nas zavezniki
priznajo na podlagi dobrovoljcev kot enakopravno državo. Na to smo 4. novembra objavili to preko Berna zaveznikom. Drugi dan je nepričakovano prišel
Pašić in njegova okolica. S Trumbićem smo se sestali in pojasnjeval nam je spor
s Pašićem, mi smo bili popolnoma nepoučeni. Čitali smo sicer o Pašiću, vendar
nismo bili tako globoko poučeni, da bi poznali te metode na Balkanu, ki so bile
tam udomačene. Če nas je Trumbić poučil in nam stvar razložil, mu nismo mogli
verjeti. Prvi dan smo se s Trumbićem tako silno skregali, da je vrgel na tla vse, kar
je imel pred seboj, ker nismo hoteli verjeti, da je vse res, kako se ravna v tej politiki.26

Zgodovinar Dragoslav Janković je prepričan, da je Trumbić naredil na
Korošca tolikšen vtis, da je slednji revidiral svoje izjave s konca oktobra, ki jih
je podal po prihodu v Ženevo. Takrat naj bi Korošec zagovarjal monarhijo, bil
proti federaciji, pristajal na narodno enotnost in enotno zastopanje skupnih
interesov. Na kratko, njegovi pogledi naj bi bili bližje Pašiću kot pa Trumbiću.27

Ženevska pogajanja
Ženevska konferenca se je nato odvijala po Pašićevem prihodu, med 6. in 9.
novembrom 1918. Premier sprva ni pristajal na takojšnjo združitev, saj da se
"Srbije z eno potezo ne da izbrisati".28 Na podlagi italijanskih diplomatskih virov
je nezadovoljstvo z izbrisom samega imena Srbije iz imena države izhajalo že iz
Krfske deklaracije, s čimer naj bi bili silno nezadovoljni v srbski vladi, medtem
ko je bil regent Aleksander jugoslovanski ideji bolj naklonjen, zaradi predstave
o večjem kraljestvu ter morebitnih novih podložnikih, ki niso imeli "tradicije

26
27
28

Kranjec, "Koroščevo predavanje", str. 226.
Janković, "Ženevska konferencija", str. 237.
Žerjav, "Ženevski pakt", str. 96.

768

S tudia
H istorica
S lovenica

ubijanja svojih vladarjev".29 Ob kopici različnih predlogov je do preboja v pogajanjih prišlo šele po pritisku Francozov. Kot je trdil Korošec v dvajsetih: "Drugi
dan je prišel iz Pariza telegram, v katerem se nam javlja, da so Francozi zelo
nejevoljni, da jim toliko časa ne povemo, kaj hočemo. Pod tem pritiskom so
se posvetovanja zaključila in Pašić je pristal na to, kar smo predlagali skupno
s Trumbićem."30 Nato je 8. novembra 1918 Pašić z resolucijo priznal Narodno
vijeće v Zagrebu kot legitimnega zastopnika Države SHS in seveda s tem priznal
tudi samo državo. Poslal je še noto srbskim diplomatom, naj si prizadevajo za
priznanje Države SHS tudi pri zavezniških vladah.31 Le dan kasneje so predstavniki vseh štiri strani (srbska vlada in opozicija ter Jugoslovanski odbor in predstavniki Države SHS) podpisali Ženevsko deklaracijo oz. Ženevski dogovor. V
njem je bilo zapisano, da se Država SHS in Kraljevina Srbija združujeta v eno
državo SHS. Velika konstituanta, ki bo izbrana na podlagi splošne, enake, neposredne in tajne volilne pravice, bo odločala o dokončnem državnem ustroju.
Do takrat bo vsaka enota – Država SHS in Kraljevina Srbija – delovala na svojem ozemlju ločeno še naprej. Ob tem so še zapisali, da ne dvomijo, da se bo
zedinjeni tvorbi pridružila tudi Črna gora. Hkrati je bila ustanovljena začasna
vlada oz. ministrstvo SHS, katerega glavne naloge so bile: zunanje zadeve, narodna obramba, mornarica, vojaštvo in trgovina. To telo bi naj bilo sestavljeno iz
dvanajstih članov, toda začasno so imenovali le polovico, tri iz vrst srbske vlade,
ki so prisegli kralju iz dinastije Karađorđevićev, in tri predstavnike iz vrst Narodnega vijeća, ki so v prisotnosti Korošca prisegli Narodnemu vijeću v Zagrebu.
Preostalih šest članov vlade oz. ministrov naj bi imenovali sproti, še posebej,
ko bi se skupnemu projektu pridružila Črna gora. Glede na zapisnik ženevske
konference bi do konference s predstavniki Črne gore moralo priti dva tedna
kasneje v Parizu.32 Slovensko časopisje je imelo o pogajanjih le malo informacij,
ki so prihajale preko Čehov,33 v glavnem pa je slovensko bralstvo glede pogajanj
ostajalo v temi.
Če analiziramo dogovor, ugotovimo, da je Pašić s pogajanj prišel kot največji poraženec in Korošec kot daleč največji zmagovalec. Dosegel je mnogo:
Pašičevo priznanje Države SHS, začasno upravno ureditev države v smislu

29
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Zoran Bajin, "Nikola Pašić and Italy on the Eve of the Establishment of the Yugoslav State (1917–
1918)", v: The day worth a century: 1. XII 1918, ur. Radovan Cukić, Veselinka Kastratović Ristić in
Marija Vasiljević (Beograd, 2018), str. 38 (Bajin, "Nikola Pašić and Italy on the Eve of the Establishment
of the Yugoslav State").
Kranjec, "Koroščevo predavanje", str. 227.
Dokumenti o postanku, str. 233.
Dokumenti o postanku, str. 236–241. Glej tudi Koroščevo izjavo o uspehu Ženevskega dogovora: "Dr.
Korošec o Jugoslaviji", Slovenec, 21. 11. 1918, št. 268, str. 1.
Npr.: "Iz čeho-slovaške države", Slovenski narod, 6. 11. 1918, št. 262, str. 2; "Jugoslovanski delegati v
Švici", Slovenski narod, 7. 11. 1918, št. 263, str. 1.
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avstro-ogrskega kompromisa iz 1867, ustanovitev začasne skupne vlade, v
kateri ni bilo Pašića, ter morebitno priključitev Črne gore kot tretje enote v skupni južnoslovanski državo. Skupno ministrstvo je vrhu tega uradno zamenjalo
oz. nadomestilo vlogo Jugoslovanskega odbora, ki po ženevskem dogovoru ni
imel več razloga za obstanek. Svojo historično vlogo je izpolnil do konca. Zato
je bila naslednja Koroščeva poteza povsem logična. Preko čeških delegatov, ki
so se vračali v domovino iz Ženeve, je naročil Narodnemu vijeću, naj pošljejo v Ženevo skupino finančnih strokovnjakov, da se z zavezniki pogovorijo o
bodoči valuti ter o jugoslovanskih obveznostih, kar zadeva avstrijske kredite.34
Gospodarska, finančna ter kmetijska vprašanja so bila za Korošca sila pomembna in jih je obravnaval kot enakovredna političnim. Zato se je o teh naštetih
temah v okviru srbskih razmer pozanimal že takoj po prihodu v Ženevo.35
Na drugi strani je bil diplomatsko sesuti Pašić. S priznanjem Države SHS
je Pašić priznal tudi njeno legitimno zastopstvo Srbov na ozemlju nekdanje
Avstro-Ogrske (v Vojvodini, BiH, Dalmaciji, itd.). To je bilo nekaj, kar je še v
začetku oktobra 1918 oporekal Jugoslovanskemu odboru v Londonu, češ da
lahko o Srbih govori in odloča le srbska kraljeva vlada.36 Druga, najverjetneje
še večja napaka je bil pristanek na to, da šele konstituanta odloči o državnem
ustroju, ki bi lahko bil tudi republika. Omenjeno je bil s srbskega stališča velik
korak nazaj v primerjavo s Krfsko deklaracijo, ki je že določala kraljevino pod
žezlom Karađorđevićev. Tretjič, ozemeljsko ni pridobil ničesar, niti Črne gore.

Preobrat v srbski politiki
Ni presenetljivo, da so kritike in ostri odzivi prispeli bliskovito hitro, k temu pa
je pripomogla tudi napaka v Pašićevem poročanju. Na prvi Pašićev telegram in
poročilo o vzpostavitvi skupnega ministrstva je njegov namestnik Stojan Protić
s Krfa poslal v imenu srbske vlade potrdilen odgovor. Toda, ko je Pašić poslal
drugi daljši telegram, v katerem je navedel, da bodo člani skupnega ministrstva
prisegli kralju in Narodnemu vijeću, ne pa vsak svojemu nadrejenemu, kakor so
se v resnici dogovorili, je Protić izgubil živce. Pašić je svoj pristanek na ženevski
dogovor utemeljeval s tem, da je bil vanj prisiljen na podlagi pritiska Francozov
in Angležev ter srbske opozicije in da je bila kakršna koli združitev boljša od
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"Iz seje Narodne vlade SHS", Slovenski narod, 15. 11. 1918, št. 270, str. 2–3; "Seja Narodne vlade",
Slovenec, 16. 11. 1918, št. 264, str. 5.
Momčilo Zečević, Na zgodovinski prelomnici: Slovenci v politiki jugoslovanske države 1918–1929, I.
knjiga (Maribor, 1986), str. 77.
Sotirović, Creation of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes, str. 47–48; Aida Škoro Babić in Matevž
Košir, Spomini Josipa Breznika: od konca 19. stoletja do druge svetovne vojne, Viri 37 (Ljubljana, 2014),
str. 224.
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Stojan Protić (Wikimedia Commons)

tega, da bi se sprti razšli. Nato je nadaljeval:
Pri tem ne smemo izgubiti izpred oči, da se naši bratje v Ameriki odrekajo Krfski
deklaraciji in zahtevajo republiko; da imamo med mladimi veliko republikancev;
da [črnogorski] kralj Nikola zdaj zagovarja federativno republiko Jugoslavijo, da
Italija dela za razkosanje in neslogo med južnimi Slovani; da bo interes Madžarov
in Nemcev oviranje nastanka močne države, ki se že pričenja z raznih strani.37

37

Janković, "Ženevska konferencija", str. 248.
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Besni Stojan Protić je zavrnil ženevski dogovor ter trdil, da želijo politiki iz
Zagreba z Ženevsko deklaracijo ločiti Srbe Vojvodine, Srema, Bosne, Hercegovine, Dalmacije in Slavonije od Srbov iz Kraljevine Srbije in da sta monarhija in
dinastija Karađorđević dva osnovna in nesporna pogoja za nastanek Jugoslavije. Zaradi tega je Protić odstopil. S tem se je, razumljivo, strinjal tudi regent Aleksander, ki ni mogel pristati na postavljanje dinastije pod vprašaj oz. odstopiti
od tistega, kar je že bilo izpogajano v Krfski deklaraciji. Srbska vlada in regent
tako nista hotela ratificirati sporazuma, medtem ko je Pašić regentovo nezadovoljstvo tudi javno obelodanil in odstopil kot premier.38 O tem je obvestil
Korošca in Čingrijo 14. novembra 1918.39
Za takšen manever je imela srbska stran ob zgoraj naštetih razlogih še najpomembnejšega – iz dneva v dan slabši mednarodni položaj Zagreba ter prevlado Hrvaško ‒ srbske koalicije znotraj Narodnega vijeća. Prvi stik med Beogradom in Zagrebom je kazal na neučakanost Zagreba, kar zadeva združitev.
Potem ko je Korošec odšel v Ženevo, se je namreč moč v Narodnem vijeću
prevesila na stran koalicije oz. Svetozarja Pribičevića. Zato je že v odstopnem
telegramu Pašiću dne 11. novembra 1918 Protić zapisal: "Imamo razloge, ki
jim lahko verjamemo, da obstajajo v Zagrebu [posamezniki], ki ne mislijo kot
Trumbić, ki je konservativec s Starčevićevo ideologijo."40 To prepričanje se je
utrdilo še posebej po tem, ko je bil v Zagreb poslan polkovnik Dušan Simović,
tisti, ki je 27. marca 1941 izvedel državni udar. Kot posebni srbski odposlanec
(ni bil sicer edini) je iz Zagreba v Beograd poročal, da so v mestu iskreno na
liniji združitve ter da republikanizem pridobiva podporo predvsem na podeželju, kjer se pojavljajo tudi različne oblike nezadovoljstva in vstaje, ki z "zelenim
kadrom" predstavljajo grožnjo Narodnemu vijeću. Zato je bil Simović mnenja,
da se bo vijeću mudilo z uresničenjem združitve. K temu je bilo potrebno dodati še hitro italijansko zasedbo Trsta, Istre, Dalmacije in otokov.41 Država SHS se
ni bila sposobna sama braniti. Simović je zato predlagal Beogradu, naj obvestijo
nasprotno stran v Ženevi, da nimajo jasne predstave o razmerah v Zagrebu.42
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Sotirović, Creation of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes, str. 86–88.
Zlatko Matijević, "The National Council of Slovenes, Croats and Serbs in Zagreb (1918/1919)", Review
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Pribičević in Narodno vijeće pospešujejo proces združitve
Pomanjkanje komunikacije se je izkazalo za ključen dejavnik, ne samo v tem
primeru, ampak tudi v obratni smeri. Kot v Ženevi niso vedeli, kaj se dogaja
v Zagrebu, v Zagrebu niso vedeli, kaj se dogaja v Ženevi, če odmislimo nekaj
skopih informacij. Tako je npr. časnik Slovenec poročal o ženevskem dogovoru
šele 15. novembra, ko ga na mizi ni bilo več, oz. obširneje šele 22. novembra.43
Malce bolj obveščen je bil Slovenski narod, ki je o dogovoru brez podrobnosti poročal že 13. novembra, podrobneje pa šele 28. novembra, se pravi, šest
dni po Slovencu.44 Glede informacij iz Švice so v Zagrebu znali povedati zgolj
to, da Korošec mandata za takšen dogovor ni imel,45 in so tako stvari vzeli v
svoje roke, predvsem hrvaški Srb Svetozar Pribičević, podpredsednik Narodnega vijeća, ki je bil vseskozi v tesnih stikih s srbskim dvorom. Od slednjega
ter Pašića je Pribičević med pogajanji v Ženevi celo prejel telegram, naj pospeši združitev, saj da so pogovori na mrtvi točki. Pribičević je informacije, ki jih
je dobival po srbskih kanalih, prikrival vijeću. Odigral je nevednost glede tega,
kaj je bilo predmet dogovora v Ženevi, in se skupaj z Narodnim vijećem (14.
novembra 1918) odločil, da morajo stopiti v stik s srbsko vlado z namenom, da
bi ustanovili skupno vlade, ki bi opravljala nadzor nad financami, železnico in
zunanjimi zadevami, toda sklenili so še, da bodo počakali na novice iz Ženeve.46
Vendar mar ni bil takšen organ že ustanovljen v Ženevi, o čemer je Slovenski
narod poročal že dan pred to odločitvijo vijeća?
Istega dne je v Parizu med Koroščevim pogovorom s Seton-Watsonom slednjemu postalo jasno, da Pašić s svojim odstopom igra va Banque, oz. na vse ali
nič. Razumljivo razburjena Korošec in Čingrija sta zaradi odstopa od ženevskega dogovora nato preko Seton-Watsona poslala sporočilo regentu Aleksandru,
v katerem piše:
Korošec in Čingrija, ki predstavljata zagrebško Narodno vijeće, želita razjasniti,
da ne jemljeta na znanje brez rezervacij Pašićevih izjav, da je knez regent odk-
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Skupna jugoslovanska vlada vseh Slovencev, Hrvatov in Srbov od Soče do Vardarja", Slovenec, 15. 11.
1918, št. 263, str. 2; "O uspehih jugoslovanskih konferenc v Ženevi", Slovenec, 22. 11. 1918, št. 269, str.
1.
"Jugoslovanska država ustanovljena", Slovenski narod, 13. 11. 1918, št. 268, str. 1; "Ženevska pogodba",
Slovenski narod, 28. 11. 1918, št. 283, str. 2.
To potrjuje in svoja dejanja opravičuje tudi Korošec: "Nato smo šli v Švico s tem namenom, da stopimo
v zvezo z drugimi državniki in da se informiramo o linijah za bodoče delo. Zato je tudi razumljivo to
prerekanje, ali smo imeli mandat, kar smo zunaj storili. Dejansko ga nismo imeli. Nihče ni prepovedal,
da ne smemo storiti, kar je bilo v trenutku takrat potrebno." (Kranjec, "Koroščevo predavanje", str.
225).
Rudolf Horvat, Hrvatska na mučilištu (Zagreb, 1942), str. 36 (dalje: Horvat, Hrvatska na mučilištu);
Janković, "Ženevska konferencija", str. 254.
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lonil ratifikacijo Ženevskega sporazuma ali da je Pašić zaradi tega odstopil kot
premier. Pašić jima ne želi pokazati depeš, za katere trdi, da so osnova za njegove
izjave. Korošec in Čingrija želita, da jasno razumemo, da bo kakršen koli poizkus
obstrukcije Ženevskega sporazuma, po tem ko je bilo toliko časa izgubljenega
po Pašićevi krivdi, in še posebno kakršenkoli poizkus, da se sporazum spremeni
in pejus [na slabše], razumljen v Zagrebu dojet kot žalitev južnoslovanske ideje.
V veliki želji, da bi podprli, sta prišla v zahodno Evropo v veri, da Pašić deluje
v popolnem soglasju z Jugoslovanskim odborom na podlagi Krfske deklaracije.
Na žalost sta spoznala, da so njegove reakcijske taktike in napačne izjave skoraj
uničile to soglasje in vzpostavile položaj, ki bi lahko bil nevaren dinastiji, če
se nadaljuje. Oba si izjemno želita, da se vsega tega zave tudi knez regent brez
nadaljnjih zamud, kajti če bo podprl sedanjo Pašićevo obstrukcijsko politiko, bo
položaj dinastije morda ogrožen. Korošec in Čingrija bi bila vesela, če bi lahko
pridobila neposredne informacije od kneza regenta o njegovem stališču, saj jemljeta Pašićeve izjave zelo skeptično.47

Odgovora seveda nista dobila. Jugoslovanski diplomatski cirkus pa je pustil
malodušne zunanje opazovalce, saj je bil to tudi prvi vtis, ki so si ga zavezniki lahko ustvarili o bodočih političnih voditeljih jugoslovanske države. Eden
izmed takšnih je bil George D. Herron, ameriški pastor, ki se je na predvečer
prve svetovne vojne nahajal v Italiji, ob vstopu Italije v vojno pa je odpotoval
v Ženevo, kjer je bil tudi novembra 1918. Njegove intelektualne sposobnosti
ter odlične zmožnosti opazovanja so cenili v visokih ameriških in britanskih
diplomatskih krogih, kamor je redno pošiljal poročila in memorandume. Bil je
tudi navdušenec nad jugoslovansko idejo. Toda med ženevskim bivanjem jugoslovanskih politikov, ko jih je imel priložnost bolje spoznati in so mu mnogi
tudi zaupali, kaj se dogaja na pogajanjih, je sam hitro spoznal, da gre za veliko zmešnjavo, "kregarijo", na zlobno nasprotovanje in spletkarjenje. Največjo
nevarnost je videl v Pašićevih prizadevanjih za "veliko Srbijo". Bil je celo prepričan, da obstaja dogovor med Pašićem in italijanskim zunanjim ministrom
Sidneyjem Sonninom, da do jugoslovanske države ne pride. Italiji bi to ustrezalo zaradi ozemeljskih zahtev, medtem ko se je Pašić bal za svoj položaj, saj naj
bi bil mnenja, da si civilizacijsko bolj razvitih Slovenije in Hrvaške ter njenih
politikov ne bo mogel podrediti. Zato naj bi mu bolj dišala rešitev velike Srbije.
Po drugi strani so Herrona predstavniki Narodnega vijeća razočarali s prevelikimi apetiti oz. z jugoslovanskim imperializmom. Herron je namreč menil, da je
rešitev spora med Jugoslovani in Italijani, ki so že zasedli Trst, Istro, Dalmacijo
in otoke, v kompromisu, in to takšnem, da bosta obe strani nekaj izgubili. Toda
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Watson, vol. 1, str. 365.

774

S tudia
H istorica
S lovenica

odločnost novo nastale skupne jugoslovanske vlade oz. skupnega ministrstva,
da bodo spor z Italijani rešili z naboji in ne besedami, ter Trumbićev ignorantski
odnos do italijanskega odposlanca, ki se je hotel z njim sestati, sta bila za Herrona enostavno preveč. Kot je v memorandumu, poslanem Britancem, zapisal, je
bila to "manifestacija ozkosrčnega pravega balkanskega duha, ki je vedno preprečeval – in se bojim, da vedno bo preprečeval – kakršnokoli rešitev balkanskega vprašanja".48
Toda na jugoslovanskih tleh so že prihajali vse bližje izpeljavi združitve. 20.
novembra 1918 je namreč osrednji odbor Narodnega vijeća v Zagrebu na predlog dalmatinske vlade odredil za 24. november glasovanje o takojšnji združitvi
Države SHS s Kraljevino Srbijo in Kraljevino Črno goro. Dalmatincem se je razumljivo zaradi Italijanov najbolj mudilo z združitvijo, saj so menili, da bo to rešilo
njihov problem. Ker je dalmatinski predlog predvidel kot sedež skupnega vijeća
in vlade mesto Sarajevo, je predlog podprla tudi bosanska narodna vlada. Hkrati so določili še, da je potrebno na zasedanje nemudoma povabiti tudi Korošca
in Trumbiča, ki pa na glasovanje nista uspela priti. Korošec je nasploh imel velike težave pri pridobitvi potrebnih viz in dovoljenj za vrnitev domov, ki je trajala nekaj dni. Srbsko poslaništvo v Parizu je Korošcu in Žerjavu zavrnilo izdajo
potnih listov, tako da sta morala vso dokumentacijo urejati preko Britancev in
Francozov. Glede na Koroščev opis težav in poteka dogodkov ne gre izključiti
možnosti, da so bili ob povratku namenoma ovirani.49 24. novembra 1918 je
nato Narodno vijeće v Zagrebu glasovalo o takojšnji združitvi, ki je imelo veliko
podpore, po drugi strani pa naj bi po pisanju hrvaškega zgodovinarja Rudolfa
Horvata Pribičević organiziral tudi proteste pred saborom, na katerih je množica skandirala: "Živel kralj Peter! Živela Srbija" in zahtevala smrt Stjepana Radića,
neusmiljenega republikanca, in s tem izvajala pritisk ob glasovanju.50
Predlog, toda spremenjen glede na dalmatinskega, je bil končno izglasovan,
hkrati pa je bila določena osemindvajseterica, ki bi odšla v Beograd uresničiti
združitev. Toda še preden so do Beograda prišli, se je srbski pogajalski položaj
bistveno okrepil. 25. novembra 1918 je v Novem sadu Velika narodna skupština
Srba, Bunjevaca i ostalih Slovena u Banatu, Bačkoj i Baranji izglasovala resolucijo o pretrganju vseh vezi s krono sv. Štefana in za priključitev Banata, Bačke in
Baranje h Kraljevini Srbiji.51 Dan kasneje je isto storila tudi skupščina v Podgorici, kjer se je razlika med zelenaši (podporniki konfederacije Črne gore in Srbije)
in bjelaši (podporniki ujedinjenja) stopnjevala do oboroženega upora, ki se je
izrazil v božični vstaji 6. januarja 1919. Velja omeniti, da je bila odločitev pod-

48
49
50
51

Watson, vol. 1, str. 367.
Kranjec, "Koroščevo predavanje", str. 228.
Horvat, Hrvatska na mučilištu, str. 36.
Sotirović, Creation of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes, str. 90.
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goriške skupščine povsem v nasprotju s črnogorsko ustavo in da gre za edino
državo iz vrst antantnih sil, ki ni preživela prve svetovne vojne.52
Ko so delegati Narodnega vijeća končno prispeli v Beograd, slovenski
sicer z zamudo, so bili v bistveno slabšem položaju, kot so bili, ko so zapuščali
Zagreb. Prostora za pogajanja ni bilo veliko, kar je jasno tudi iz adrese regenta
Aleksandra z dne 1. decembra 1918.53

Zaključek
Ob stoletnici ženevskih dogodkov se ponovno porajata vprašanji, ali so obstajale drugačne možnosti novembra 1918 ter ali je bila srbska stran na pogajanjih
odkrita in poštena. Zagotovo je pri iskanju odgovorov potrebno vključiti vse
merodajne faktorje: želje antantnih sil, Pašićeve osebne stiske ter njegovo bolezen, slabo informiranost ter slabo poznavanje drug drugega itd. Brez napak ni
bila nobena stran. Delegacija Narodnega vijeća je sicer odšla v Ženevo s poštenimi nameni, vendar so jih razmere in pritiski zaveznikov silili k sprejetju dogovora, za katerega niso imeli pooblastila. Na drugi strani je na ženevski konferenci osamljeni Pašić pristal na združitev po formuli dualne države do izvolitve
konstituante ter ogrozil obstoj dinastije Karađorđevićev. Regent Aleksander
mu tega niti kasneje ni oprostil. Mednarodna razmerja sil, predvsem italijanska
zasedba Istre, Dalmacije ter jadranskih otokov, so predramila zagrebško Narodno vijeće, da pospeši proces združitve. Pri tem je srbska vlada imela tudi, lahko
bi rekli, dvojnega agenta v Svetozarju Pribičeviću, ki je pred vijećem skrival
informacije, pridobljene s srbske strani. Ni pa imel težav s poročanjem o stanju
polkovniku Simoviću. Dlje kot je trajalo uresničevanje združitve, bolj se je slabšal položaj Narodnega vijeća, še posebej po odločitvi Vojvodine in podgoriške
skupščine o priključitvi Črne gore h Kraljevini Srbiji. Adresa regenta Aleksandra
in nastanek Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev sta tako bili neizbežen proizvod srbskih zakulisnih iger, slabe komunikacije in mednarodnih dogodkov. Za
nadaljnji potek političnega življenja je bila Ženeva le prvo opozorilo južnoslovanskim politikom iz nekdanje Avstro-Ogrske, da je beograjska politična scena
precej drugačna od dunajske in da bodo morali, če bodo hoteli biti kos srbskim
politikom, igrati po pravilih, značilnih za srbsko politiko, se pravi, brez njih.
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O tem je po Pariški mirovni konferenci opozarjal ameriški arhitekt Whitney Warren. Glej: Whitney
Warren, Montenegro: A Crime of the Peace Conference, (New York, 1922).
Za adreso glej: Petranović in Zečević, Jugoslavija, str. 135–138.
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Tomaž Ivešić
THE GENEVA AGREEMENT IN THE LIGHT OF THE GREAT
UNIFICATION OF THE SOUTH SLAVS IN NOVEMBER 1918

SUMMARY
In the last days of October 1918, the delegates of the Zagreb's National Council (Anton Korošec, Melko Čingrija and Gregor Žerjav) went to Geneva, to get
informed regarding the current international position. They did not have an
official mandate for anything else. However, at the arrival, Korošec bitterly realized that no one was coming to Geneva. Through the president of the Yugoslav Committee, Ante Trumbić, Korošec found out about the disputes and disagreements between Committee and Pašić. Since Pašić, did not officially confirm to the Entente that Trumbić was a legitimate representative of the Austro-Hungarian South Slavs, the latter could not take part in the peace talks in the
beginning of November. Korošec's authorization of Trumbić, in the name of
the National Council came at the end too late. In this way, the Kingdom of Italy
received the mandate to occupy until further the border as it was written in
the Treaty of London from 1915 along with some other strategic points. When
Trumbić finally arrived in Geneva, he described the disagreements with Pašić
to Korošec, who at first could not believe all the claims. Shortly after Korošec
radically altered some of his opinions. Despite this, they accepted a Geneva
declaration, after the Pašić's arrival and after the pressure from the Entente.
Already a day before, Pašić recognized the National Council as the legitimate
representative of South Slavs off now already ex Austro-Hungary. Based on the
agreement, they established a joint ministry from the same number of members from the Kingdom of Serbia and the State of SCS, which would work on
common matters (army, foreign affairs, etc.). Nikola Pašić, Serbian PM, settled
on the postponement of the Monarchy and on the dual design of the new state
until the constitutional assembly. Further, Pašić his false report mislead his own
government, when he reported, that the members of the joined ministry would
take an oath to the king and to the National Council, and not separately—Serbian members to the king and the members of the National Council to the
latter in front of their president Anton Korošec. Vice-president of the Serbian
government, Stojan Protić, was very dissatisfied with the report and in return
he stepped down. Shortly after, Pašić did the same and the Geneva agreement
was dead. With the first contact with Zagreb, the Serbian royal government realized that because of the bad communications, Zagreb did not know what was
happening in Geneva and vice versa. Since the international position of Zagreb
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was decaying day by day (Italian occupation of Istria, Dalmatia and the islands,
dissatisfaction and the uprisings on the terrain) the Serbian politicians relied
on Svetozar Pribičević, the vice-president of the National Council, to create the
unification bypassing Korošec and other politicians in Paris. Meanwhile, Korošec and Žerjav were probably intentionally hindered on their way home. At first
by the Serbian representative body in Paris and later by Italians on their territory. The process of unification ended on the 1st of December 1918 with the
Address of the Prince Regent Aleksander Karađorđević.
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Maribor, letnik 19 (2019), št. 3, str. 781–814, 97 cit., 5 slik
Jezik: slovenski (izvleček slovenski in angleški, povzetek angleški)
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Uvod1
V zgodovinopisju je bilo že večkrat poudarjeno, da je po razpadu habsburške monarhije glede razmejitve na Koroškem usodno vlogo odigral ameriški
podpolkovnik Sherman Miles. Znano je namreč, da se je ameriški predsednik
Thomas Woodrow Wilson, ki je bil na pariški mirovni konferenci leta 1919
najvplivnejši državnik, pri odločitvi za koroški plebiscit opiral prav na Milesovo poročilo. Delovanje Milesove komisije se tako v zgodovinopisju večinoma
omenja v zvezi s koroškim vprašanjem v času diplomatskih pogajanj na pariški
mirovni konferenci. To velja tudi za prvo – in doslej edino – slovensko študijo
o Milesovi komisiji, ki je izšla že leta 1956 v Zborniku Svobodne Slovenije izpod
peresa Alojza Kuharja.2 Precej manj znana pa je Milesova vloga pri štajerskem
razmejitvenem sporu. Še največkrat se ameriškega podpolkovnika omenja v
zvezi z demonstracijami mariborskih Nemcev in reakcijo slovenskih varnostnih sil nanje 27. januarja 1919.3 Edina študija, ki nudi širši vpogled v delovanje
Milesove komisije na Štajerskem, je nastala pred tremi desetletji. Avtorja Siegfried Beer in Eduard G. Staudinger sta svojo oceno oprla predvsem na ameriško in
avstrijsko gradivo, ki je sicer izjemno informativno in zanimivo, vendar pa nista

1

2

3

Ta članek je nastal v okviru raziskav v programski skupini Oddelka za zgodovino na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru P6-0138 (A): Preteklost Severovzhodne Slovenije med srednjo Evropo in
evropskim jugovzhodom, ki ga financira ARRS.
Študija je bila ponatisnjena leta 1993 v Kuharjevem zborniku, od koder so vzeti tudi citati v pričujoči razpravi: Alojz Kuhar, "Poglavje iz tragedije koroških Slovencev", v: Zbornik o dr. Alojzu Kuharju,
ur. Tone Sušnik (Kotlje, 1993), str. 94–155 (dalje: Kuhar, "Poglavje"). Za razliko od slovenskega, ki
deluje pri tej temi bolj zadržano, avstrijsko zgodovinopisje že tradicionalno izkazuje velik interes
za raziskovanje delovanja Milesove komisije. Pri tem velja izpostaviti naslednja dela: Martin Wutte,
"Die amerikanische Komission 1919", Carinthia I 125 (1935), str. 189–205; Claudia Fräss-Ehrfeld,
"Die Berichte der Miles-Mission bezüglich der endgültigen Grenze in Kärnten", Carinthia I 165
(1975), str. 255–266; Christine M. Gigler, Die Berichte der Coolidge-Mission im Jahr 1919. Die mitteleuropäischen Interessen der Vereinigten Staaten von Amerika nach dem Ersten Weltkrieg (Klagenfurt,
2001) (dalje: Gigler, Die Berichte); Ulfried Burz, "Historiografische Bruchlinien zwischen Wien und
Kärnten – Dokumente zur 'Abwehrkampf'-These", v: Die Kärntner Volksabstimmung 1920 und die
Geschichtsforschung, ur. Hellwig Valentin (Klagenfurt, 2002), str. 113–149. V širšem kontekstu diplomatskih pogajanj v času pariške mirovne konference obravnavajo podrobneje Milesovo komisijo tudi:
Bogo Grafenauer, "Slovenska Koroška v diplomatski igri leta 1919", v: Koroški plebiscit. Razprave in
članki, ur. Janko Pleterski, Lojze Ude in Tone Zorn (Ljubljana, 1970), str. 295–378 (dalje: Grafenauer,
"Slovenska Koroška"); Tamara (Griesser) Pečar, Die Stellung der slowenischen Landesregierung zum
Land Kärnten, doktorska disertacija, Universität Wien (Wien, 1973), str. 358–405 (dalje: Pečar: Die
Stellung); Claudia Kromer (Fräss-Ehrfeld), Die Vereinigten Staaten von Amerika und die Frage Kärnten
1918–1920 (Klagenfurt, ²1996); Martin Moll, "Die 'blutende Wunde' im Süden: Eine neue Grenze
entsteht", v: Bundesland und Reichsgau. Demokratie, Ständestaat und NS-Herrschaft in der Steiermark
1918 bis 1945, ur. Alfred Ableitinger (Wien, 2015), str. 289–316.
Podrobno o tem Gregor Jenuš, Ko je Maribor postal slovenski. Iz zgodovine nemško-slovenskih odnosov od konca 19. stoletja in v prevratni dobi (Maribor, 2011), str. 120–139.
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vključila v svoje raziskave slovenskega.4 V tem članku bo Milesovo delovanje
predstavljeno v širšem kontekstu njegovega bivanja na Štajerskem, pri čemer
bodo upoštevani tudi slovenski viri.

Prihod ameriške misije na Dunaj
Mirovna konferenca v Parizu se je začela sredi januarja 1919. Podpredsednik
vlade Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev Anton Korošec tja ni odšel, ključno vlogo med Slovenci v jugoslovanski delegaciji pa je imel po njegovi želji
štajerski rojak Ivan Žolger.5 Na Koroščev predlog sta bila kot strokovnjaka za
razmejitev na severovzhodu države določena duhovnika Franc Kovačič in
Matija Slavič.6 Slovenski politiki so po združitvi Države SHS s Kraljevino Srbijo
računali, da bodo lahko na mirovni konferenci uveljavljali svoje narodne zahteve na podlagi ugleda, ki ga je Srbija uživala kot antantna zaveznica. Avstrija
naj bi predstavljala v vojni poraženo državo, Slovenci in Hrvati, ki so se še pred
nekaj meseci zagrizeno borili z ramo ob rami z Nemci proti Antanti, pa naj bi
z združitvijo s srbsko monarhijo avtomatično pridobili status "zmagovalcev".
Poleg tega so verjeli, da bo mirovna konferenca tudi na slovenskem primeru
upoštevala Wilsonova načela, saj je predsednik Združenih držav Amerike na
konferenci nastopal kot branilec pravice narodov do samoodločbe.
Američani so za vprašanja razmejitev na območju razpadle habsburške
monarhije kazali velik interes. Čeprav številčno šibki in brez večjega političnega vpliva, so se v raziskavah znamenite ekspertne skupine Inquiry znašli tudi
Slovenci.7 Milesova komisija je svoje delo opravljala v sklopu širše ameriške študijske skupine za Srednjo Evropo, ki jo je na Dunaju vodil ugledni harvardski
profesor zgodovine Archibald Cary Coolidge. Kot zgodovinar je bil tudi strokovnjak za zgodovino habsburške monarhije in ni skrival določenega obžalo-

4

5

6

7

Prim. Siegfried Beer in Eduard G. Staudinger, "Grenzziehung per Analogie. Die Miles-Mission in der
Steiermark im Jänner 1919. Eine Dokumentation", v: Als Mitteleuropa zerbrach. Zu den Folgen des
Umbruchs in Österreich und Jugoslawien nach dem Ersten Weltkrieg, ur. Stefan Karner in Gerald
Schöpfer (Graz, 1990), str. 133–152 (dalje: Beer in Staudinger, "Grenzziehung").
Ker Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev ob začetku mirovne konference še ni imela mednarodnega priznanja, je Žolger pripotoval v Pariz formalno kot delegat Kraljevine Srbije. Ko je glasilo hrvaških
katoliških narodnjakov Narodna politika Žolgerja označilo za "slovenskega delegata", se je na račun
takšne "zastarele ideologije" v delu tiska vsul plaz kritik, češ da delegati ne predstavljajo posameznih
narodov, ampak Jugoslavijo kot celoto ("Potovanje dr. Žolgerja v Pariz in 'Narodna politika'", Slovenski
narod, 17. 1. 1919, št. 14, str. 1).
"Določitev severnih mej Jugoslavije", Slovenec, 14. 1. 1919, št. 10, str. 2. Več o Kovačičevem delovanju v
Parizu Gregor Jenuš, "Štajersko vprašanje in vloga dr. Franca Kovačiča na pariški mirovni konferenci",
Studia Historica Slovenica 9, št. 2–3 (2009), str. 669–690.
Podrobno o tem Uroš Lipušček, Ave Wilson: ZDA in prekrajanje Slovenije v Versaillesu 1919–1920
(Ljubljana, 2003) (dalje: Lipušček, Ave).
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vanja zaradi njenega razpada.8 Na Harvardu je vodil vzhodnoevropske študije
in je veljal tozadevno za glavno avtoriteto v državi.9 Hkrati je bil zagovornik
krepitve moči ZDA kot velesile, zato mu tudi ni manjkalo diplomatskih ambicij.10 Pomembno je k njegovemu velikemu vplivu na Dunaju pripomoglo tudi
prijateljstvo z Wilsonom.11
Coolidge je 25. novembra odpotoval v Evropo in 6. decembra 1918 prispel
v Pariz kot "posebni asistent sekretariata za zunanje zadeve". Imenovan je bil na
pobudo Wilsonovega zaupnika Edwarda M. Housa. 26. decembra je bil uradno
dodeljen ameriški delegaciji za mirovno konferenco, naloženo pa mu je bilo,
da prouči razmere na ozemlju razpadle habsburške monarhije. Coolidge se je
zavedal, da odhaja v državo, s katero so bile ZDA formalno še v vojni, čeprav
je veljalo premirje. Pariz je zapustil 27. decembra in se odpravil v Bern, kjer je
ostal nekaj dni. Na Dunaju so takrat že vedeli, da prihaja ameriška misija, zato
je državni sekretar za zunanje zadeve Otto Bauer dal avstrijskemu poslaništvu v
Bernu navodilo, naj Coolidgeu pomagajo glede vstopa v državo.12
Kljub uradnemu imenovanju Coolidgeove kompetence niso bile povsem
jasne: njegova misija je imela uradni status, ne pa tudi diplomatskega. Njena
dvojnost se je kazala tudi na lokacijah, kjer je delovala: deloma je bila namreč
nastanjena v dunajskem Hotelu Bristol, uporabljala pa je tudi prostore nekdanjega konzulata ZDA.13 Že samo dejstvo, da je imela Coolidgeova misija sedež
na Dunaju, je postavljalo Avstrijce v boljši položaj, ko je šlo za poročanje Američanov o odnosih Avstrije s sosedi. Čeprav je imela misija striktna navodila, da
ne sme posegati v politična dogajanja, je seveda kmalu postala tarča številnih
lobiranj. Coolidge je bil zelo dovzeten za komunikacijo, kar kaže tudi njegov
prisrčen pogovor z nekdanjim liberalnim poslancem Josefom Redlichom, s
katerim sta se spoznala že pred vojno, ko je slednji kot dunajski parlamentarec pogosto nasprotoval slovenskim zahtevam.14 Tudi ko je šlo za razmejitvena
vprašanja, se je sekcijski šef na zunanjem ministrstvu Johann Andreas Eichhoff
trudil, da Coolidgea seznani s pravimi ljudmi. Tako je Američanu, na primer,
kot strokovnjaka za "južnoštajerske razmere" priporočil Richarda Marchkla in
Heinricha Wastiana, ki sta kot poslanca že v času habsburške monarhije veljala

8
9
10

11

12
13
14

Archibald Cary Coolidge, Ten Years of War and Peace (Cambridge, 1927), str. 241–268.
Lipušček, Ave, 42.
Prim. Archibald Cary Coolidge, Die Vereinigten Staaten als Weltmacht. Eine Betrachtung über internationale Politik (Berlin, 1908).
Albert Peter-Pirkham, "Meine außenpolitische Tätigkeit im Kampfe um Kärnten", Carinthia I 150
(1960), str. 582–602 (dalje: Peter-Pirkham, "Meine außenpolitische Tätigkeit"), tu str. 582.
Gigler, Die Berichte, str. 34–36.
Beer-Staudinger, "Grenzziehung", str. 133.
Gigler, Die Berichte, str. 36.
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na pariški mirovni konferenci in
vodja širše ameriške
študijske skupine za
Srednjo Evropo na
Dunaju (Wikimedia
Commons)

za notorična sovražnika slovenskih politikov.15 Skratka, Avstrijci so znali dobro
izkoristiti prednost domačega terena.
Coolidgeova misija na Dunaju, ki je imela uradni naziv "ameriška študijska
komisija", je delovala v polni sestavi že pred uradnim začetkom pariške mirovne
konference. Večina članov je še nosila častniške uniforme, a so bili na Coolidgeovo veliko zadovoljstvo v njej tudi številni diplomanti s Harvarda. V polni sestavi

15

Österreichisches Staatsarchiv, Archiv der Republik, Auswärtige Angelegenheiten, Neues Politisches
Archiv, Liasse Personalia, karton 383, Mapa Richard Marckhl, Eichhoffovo priporočilno pismo za
Marckhla in Wastiana, 17. 1. 1919.
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je štela 18 članov, k temu pa je treba prišteti še številne sekretarje in kurirje. Njen
sedež je ostal Dunaj, je pa Coolidge del sodelavcev odposlal v prestolnice drugih
držav, nastalih na območju nekdanje habsburške monarhije. Svoje izpostave je
tako komisija dobila v Budimpešti, Pragi, Varšavi in Zagrebu. Zagrebško izpostavo
sta prevzela podpolkovnik Sherman Miles in poročnik LeRoy King. Coolidge je
zbiral poročila izpostav, nato pa zbirne informacije posredoval ameriški delegaciji
v Parizu. Kot ugotavlja vodilna poznavalka delovanja dunajske misije Christine M.
Gigler, se je Coolidge odločil, da bo v Pariz posredoval poročila, ki naj bi odražala
"avstrijsko gledanje", in to brez komentarjev. A temu pravilu ni ostal zvest in pogosto – tudi ko je šlo za vprašanje jugoslovansko-avstrijske razmejitve –, ni mogel
skriti "globokega sočutja za želje mlade republike". Naklonjenost med vodjem
ameriške misije in oblastmi gostujoče države je bila tolikšna, da je avstrijska vlada
občasno posredovala svoja sporočila mirovni konferenci v Pariz kar prek Coolidgea.16 Kmalu pa se je na veliko razočaranje slovenskih politikov pokazalo, da so
podobna čustva prevevala tudi šefa Coolidgeove izpostave v Zagrebu.

Miles v slovenski prestolnici
Novice o prihodu ameriške misije na Dunaj so se hitro razširile. 8. januarja je
štajerski deželni svet sprejel sklep, da povabi Coolidgeovo komisijo, "naj obišče
tudi po Jugoslovanih zasedeno nemško ozemlje" in prouči tamkajšnje jezikovne razmere.17 Kmalu je svoj poziv posredovala tudi koroška deželna vlada. Kot
posrednika v sporu med Avstrijci in Jugoslovani je Coolidge poslal Milesa, ki ga
je spremljal poročnik LeRoy King.
Ameriška častnika sta se najprej odpravila v Ljubljano, kjer sta se 13. januarja
srečala z ljubljanskimi vladnimi predstavniki. V zapisniku Narodne vlade SHS je
zabeležen prihod dveh ameriških častnikov, ne da bi bilo navedeno njuno ime.
Zabeleženo pa je, da sta bila "člana misije, ki študira v posameznih državah bivše
Avstrije vprašanja, ki se tičejo mirovne konference". Torej je šlo za Milesa in Kinga,
njun tolmač pa je bil pravnik Leonid Pitamic, ki takrat še ni mogel vedeti, da bo
poldrugo desetletje kasneje postal prvi jugoslovanski poslanik slovenskega rodu
v Milesovi domovini. V zapisniku je tudi Milesova izjava, "da deloma pozna razmere v Jugoslaviji, ker je bil za časa prve in druge balkanske vojne v Srbiji". Na tem
spoznavnem srečanju je bilo tudi sklenjeno, da se bosta naslednji dan Američana
ponovno srečala s poverjeniki in člani ljubljanske komisije za mirovno konferen-

16
17

Gigler, Die Berichte, str. 35–38.
"Nemci vabijo ameriško komisijo v zasedeno ozemlje", Slovenec, 10. 1. 1919, št. 7, str. 2.
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co, ki jih je po Žolgerjevem odhodu v Pariz vodil Fran Vodopivec.18
Istega dne, ko sta se Miles in King srečala s slovenskimi poverjeniki, je Slovenec objavil novico z Dunaja, da naj bi Wilson predlagal mirovni konferenci,
ki se bo v kratkem sestala, "nevtralizacijo spornih koroških ozemelj". To naj bi
dosegel z ameriškimi in britanskimi zasedbenimi silami.19 Slovensko časopisje
je takrat redno spremljalo ameriške dejavnosti na ozemlju nove države. Tako je
med Milesovim obiskom Ljubljane poročalo, da je na Reko 12. januarja prispela deseterica ameriških časnikarjev, ki so se pripeljali v Evropo v Wilsonovem
spremstvu.20

18

19
20

Sejni zapisniki Narodne vlade Slovencev, Hrvatov in Srbov v Ljubljani in Deželnih vlad za Slovenijo
1918–1921, I–III, ur. Peter Ribnikar (Ljubljana, 1998, 1999 in 2002) (dalje: Ribnikar, Sejni zapisniki),
tu I, str. 265.
"Wilson za Koroško", Slovenec, 13. 1. 1919, št. 9, str. 2.
"Ameriški časnikarji na Reki", Slovenec, 15. 1. 1919, št. 11, str. 4.
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Toda obisk Milesa in Kinga v Ljubljani je minil precej neopaženo. Še največ
pozornosti jima je posvetil dnevnik Slovenski narod, ko je poročal o njunem
obisku opere Jevgenij Onjegin v ljubljanskem Narodnem gledališču 15. januarja. Ob prihodu sta doživela stoječe ovacije, ki so skoraj zasenčile sam kulturni
dogodek. Pozdravila sta ju intendant Fran Govekar v predsedstveni loži in liberalni politik Adolf Ribnikar, ki ju je nagovoril "v imenu občinstva" iz pritlične
lože. Kot tolmač ju je spremljal Pitamic. Ribnikar je zaklical "Slava!" ZDA, "njih
zmagoslavnim armadam ter predvsem predsedniku Wilsonu". Miles in King sta
povedala, da sta se pravkar vrnila z Bleda. Zagotovila sta, da gojijo ZDA do Slovencev "najiskrenejše simpatije" in da ZDA želijo prisluhniti "kolikor mogoče
upravičenim zahtevam Jugoslavije" na bližajoči se mirovni konferenci v Parizu. Vsaj tako je Milesove besede prevedel poverjenik ljubljanske vlade Vladimir Remec, čeprav je kasnejši razvoj diplomatskih dogajanj bolj pokazal, da
morda prevod ni bil povsem pristen (ali pa niso bile pristne Milesove besede).
Kakorkoli že, občinstvo je Američanoma vzklikalo in ploskalo, dame pa so jima
mahale z robci.21
Da sta se Miles in King rada udeleževala kulturnih dogodkov v Ljubljani,
priča tudi to, da so 15. januarja poverjeniki razpravljali o želji ameriških častnikov, da slišita slovenske narodne pesmi. Nalogo, da jima zapoje, je dobil mali
zbor Glasbene matice.22 Očitno so se gostitelji močno trudili za dobro počutje
Američanov v Ljubljani, kar je kazalo tudi Vodopivčevo prizadevanje. Dan pred
opisano gledališko predstavo je zvečer namreč neumorno iskal cigare in cigarete, da bi z njimi pogostil "ameriško mirovno misijo". Bila je že pozna ura in se
mu je šele po dolgem iskanju le posrečilo v neki trafiki priskrbeti "100 egiptovskih III.", vendar z obljubo, da jih vrne "in natura".23
V poročilu, ki ga je Miles 16. januarja sestavil za Coolidgea, seveda ne najdemo mnenja o ljubljanskih kulturnih dogodkih ali kvaliteti cigar. Je pa jedrnato opisal slovenska stališča glede mejnih vprašanj. Poudaril je, da so Slovenci večinoma usmerjeni v mejo z Italijo, pri čemer naj bi bilo zanje ključnega
pomena vprašanje Trsta. Kar zadeva razmejitev na Koroškem in Štajerskem, pa
je ameriški častnik ugotovil, da Slovenci zagovarjajo mejo po narodnostnem
kriteriju, čeprav ponekod z gospodarskimi argumenti potiskajo mejo na sever.
Miles je pri tem omenil Beljak in Radgono. V poročilu je poudaril tudi "skoraj
patetično zaupanje" slovenske vlade in ljudstva v ZDA "kot svojega zaščitnika
v Parizu". Miles je ugotavljal, da se Slovenci vseskozi sklicujejo na Wilsonova
načela, misleč, da bodo lahko tako kot drugi mali narodi dosegli uresničitev

21
22
23

"Narodno gledališče", Slovenski narod, 16. 1. 1919, št. 13, str. 3.
Ribnikar, Sejni zapisniki, I, str. 271.
Arhiv Republike Slovenije (ARS), AS 1164 (dalje: AS 1164), škatla 1346, Vodopivčevo pismo neimenovanemu "ravnatelju", 15. 1. 1919.
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svojih zahtev in varnost.24 Kako je v praksi izgledala izpeljava Wilsonovih načel,
pa so na svoji koži kmalu izkusili slovenski politiki, ko so iskali podporo proti
avstrijskim zahtevam.

Milesova intervencija med graškimi pogajanji
Milesov obisk v Ljubljani je sovpadal z zaostrenim položajem na koroški fronti,
zato ga je Coolidge usmeril, naj obišče Celovec. Ker pa sta se sprti strani odločili za pogajanja v Gradcu pod pokroviteljstvom štajerskega deželnega glavarja
Wilhelma Kaana, sta se Miles in King napotila 17. januarja 1919 kar tja.25 Tako
sta se tudi kot opazovalca udeležila pogajanj med slovenskimi in koroškimi
predstavniki.26 Kot zastopniki ljubljanske vlade so na njih sodelovali Gregor
Žerjav, Franc Smodej, France Grafenauer, Emil Gaj in Andrej Vrečko.27 Prvi trije
so bili prvokategorniki slovenske politike: Žerjav je bil ključna osebnost slovenskih liberalcev, duhovnik Smodej komisar ljubljanske vlade za Koroško,
Grafenauer pa nekdanji dolgoletni deželni in državnozborski poslanec koroških slovenskih katoliških narodnjakov. Avstrijska pogajalska ekipa je bila manj
prominentna, toda diplomatsko spretnejša. Dunajski državni urad za zunanje
zadeve je zastopal konzul Max Hoffinger, kasnejši poslanik avstrijske republike
v Beogradu. Toda ključno vlogo na avstrijski strani je odigral kapitan fregate
Albert Peter-Pirkham, ki je na pogajanjih v Gradcu zastopal koroško deželno
vlado.28 Slednji je bil tudi po činu enakovreden podpolkovniku Milesu, kar je
gotovo pomembno vplivalo na njuno komunikacijo. Ta je potekala v angleščini, katere je bil nekdanji avstro-ogrski častnik vešč.
Miles je dobil vtis, da želijo Avstrijci njegovo posredovanje, a na to sprva ni
hotel pristati. Prav tako ni bil navdušen nad avstrijskim predlogom, naj obišče
zasneženo Koroško, bolj se je ogreval za odhod v Zagreb ali Padovo, kjer se je
želel seznaniti z italijanskimi stališči glede meje z Jugoslavijo.29 Ker pa so jugoslovansko-avstrijska pogajanja 19. januarja zaradi vprašanja nadaljnje jugoslovanske zasedbe Velikovca že skoraj propadla, je Miles le pristal na posredovanje.30 Ali ga je k temu res nagovoril Peter-Pirkham, kot se je slednji kasneje v
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Beer in Staudinger, "Grenzziehung", str. 136.
Več o graški konferenci Luka Sienčnik, Koroški plebiscit 1920 (Maribor, 1987) (dalje: Sienčnik, Koroški
plebiscit), str. 201–213.
Pečar, Die Stellung, str. 369–370.
"Iz 46. seje Narodne vlade SHS v Ljubljani z dne 15. januarja 1919", Slovenec, 19. 1. 1919, št. 15, str. 7;
"Dnevne vesti", Slovenski narod, 18. 1. 1919, št. 15, str. 4.
Pečar, Die Stellung, str. 378–380.
Beer in Staudinger, "Grenzziehung", str. 137.
Gigler, Die Berichte, str. 40–41.
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enem od spominskih zapisov v zvezi s tem pohvalil, niti ni tako pomembno.31
Dejstvo je, kot je že v svoji doktorski disertaciji ugotovila Tamara Griesser-Pečar, da so bili Avstrijci na graških pogajanjih v diplomatskih spretnostih precej bolj vešči od Slovencev.32 Peter-Pirkham je namreč spretno izkoristil položaj, ko noben od slovenskih pogajalcev ni bil vešč angleščine, da se je prelevil v
tolmača in si s tem pridobil Milesovo zaupanje. Kasneje je prav Peter-Pirkham
še večkrat nastopil kot nevaren protiigralec Slovencem v različnih vlogah in pri
tem kombiniral poznavanje angleščine, francoščine in italijanščine z uglajenim
obnašanjem nekdanjega avstro-ogrskega častnika.33
Janko Brejc, predvojni voditelj koroških Slovencev, ki je prav v tistih dneh
prevzemal posle predsednika Deželne vlade za Slovenijo, se je graških pogajanj
kasneje spominjal z veliko mero grenkobe, ko je opisoval njeno predzgodovino:
Ko so bili namreč v novoletni noči 1919 Nemci naše slabotne čete vrgli čez Dravo
in Freibach, so se na pobudo Nemcev samih, ki so se bili svojega nepričakovanega
uspeha bržčas sami ustrašili, pričela pogajanja za premirje, ki so se vodila v Gradcu. Sredi teh pogajanj sta se pojavila ameriška častnika [pod]polk[ovnik] Miles in
poročnik King v Ljubljani, kjer sta bila kot zastopnika Amerike nadvse prisrčno
sprejeta. Prvotno se sploh ni vedelo, v kakšni misiji prihajata, potem sta prišla
previdno na dan z željo, da bi se rada poučila glede naših mej vobče, skrbno pa sta
se ogibala povedati, katera naših meja ju prav za prav zanima. Ker se potemtakem
ni moglo domnevati, da prihajata uprav zaradi Koroške, so naši strokovnjaki
začeli najprej s pojasnjevanjem našega stališča glede zapadne meje. Američana
sta pojasnjevanja ves dan potrpežljivo poslušala, zraven trdovratno molčala,
drugi dan pa iz Ljubljane izginila in se na splošno začudenje pojavila v Gradcu pri
pogajanjih za premirje. Sedaj je postalo jasno, da sta prišla v Ljubljano gledat na
politično vreme – zaradi Koroške. V Gradcu sta kratek čas poslušala pogajanja,
potem pa se sama ponudila za razsodnika, ki naj bi na licu mesta na Koroškem
določila začasno demarkačno mejo.34

V čem je bilo bistvo Milesovega predloga? Predlagal je, da bi s pritegnitvijo po enega zastopnika sprtih strani prepotoval Koroško in preučil razpoloženje prebivalstva. Na podlagi te ocene bi se nato določila demarkacijska črta
31
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Peter-Pirkham, "Meine außenpolitische Tätigkeit", str. 583.
Pečar, Die Stellung, str. 376.
Prim. Peter-Pirkham, "Meine außenpolitische Tätigkeit", str. 583, 590 in 592.
Janko Brejc, "Od prevrata do ustave", v: Avstrijski in jugoslovanski državni problem. Tri razprave Janka
Brejca iz prelomnega obdobja narodne zgodovine, ur. Andrej Rahten (Ljubljana, 2012), str. 21–74
(dalje: Brejc, "Od prevrata do ustave"), tu str. 29. Brejc je v citiranem besedilu pomotoma zamenjal
zgodovinarja Coolidgea z Johnom Calvinom Coolidgeom, 30. predsednikom ZDA (1923–1929).
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med avstrijsko in jugoslovansko vojsko. Slovenska stran je s težavo pristala na
takšen predlog. Miles in King sta poskušala pomiriti Slovence s tem, da jima bo
dodeljen tudi slovenski zaupnik. Na konferenci so tudi sklenili, da se za začasno demarkacijsko črto določi tista, ki je v skladu s trenutnimi pozicijami obeh
vojska.35
Slovensko časopisje je sprva poročalo, da sta Milesov predlog "obe stranki
pozdravili z veseljem".36 V imenu slovenske delegacije se je pod osnutek Graške pogodbe podpisal Grafenauer, ki je bil v tistem trenutku od Slovencev edini
prisoten. Toda za to dejanje ni imel ne pooblastila ljubljanske vlade, še manj pa
beograjske, ki se je takrat šele uveljavljala na severozahodu nove države. Brejc
je v tej odločitvi nekdanjega sobojevnika s koroške politične scene takoj prepoznal usodno napako:
Naravno, da nobena stranka te ponudbe ni mogla a limine odkloniti in naša
delegacija še celo ne, ker je Amerika spadala med naše antantne prijatelje in
zaščitnike, od kojih smo se smeli po pravici nadejati prijateljske pomoči, ne pa
zahrbtnega izdajstva. Takoj se je videlo, da njihova posredovalna akcija ni bila
spontana, ampak pripravljena. Kajti potem, ko sta obe stranki principialno
pristali na ameriško intervencijo, sta gospoda takoj predložila popoln, že nadrobno izdelan načrt razsodiščne pogodbe, ki naj bi jo obe stranki podpisali. Nemci
so se nekajobotavljali, toda zdi se, da le navidezno, da bi šli Slovenci tem zanesljiveje na lim. In tako se je res zgodilo, da je v imenu slovenske delegacije poslanec
Fran Grafenauer, ki je bil trenutno od članov naše delegacije edini navzoč, pod
ta dokument postavil svoj podpis, ne da bi počakal direktiv Deželne vlade. Gospod Grafenauer se je pač tudi zanesel na domnevano prijateljstvo Američanov in
je vsled tega dvoumni tekst razsodiščne pogodbe optimistično tolmačil v zmislu naših želja. In je tudi res, da bi bili po sami stilizaciji razsodiščnega predloga
ameriški razsodniki, če bi bili hoteli, demarkacijsko črto lahko tako določili, da bi
bili mi vsaj v glavnih potezah prišli na Koroškem na svoj račun. /…/ Iz tega besedila, ki poudarja, da se mora demarkacijska črta, četudi ne v detajlu, pa vendar v
velikih potezah na narodnost prebivalstva ozirati, se ni moglo spoznati, da bi
ameriška gospoda utegnila take slovenske okraje kakor so Ziljska dolina, ves Rož
z beljaško okolico vred, Osojnica z ostalo celovško okolico in ves okraj Velikovec
odkazati nemški upravi. Vendar sem, ko sem se z vsebino razsodiščne pogodbe
bliže seznanil, takoj sumil, da za stvarjo tičijo Nemci sami in da Američani vede
ali nevede opravljajo njihov posel. Poznejši dogodki so to sumnjo tudi opravičili.
Kljub temu se pa Deželna vlada ni mogla odločiti, da bi Grafenauerjev podpis

35
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"Točke premirja na Koroškem", Slovenec, 21. 1. 1919, št. 16, str. 1.
"Z naše severne meje", Slovenski narod, 20. 1. 1919, št. 16, str. 2.
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preklicala in razsodiščno ponudbo ameriške delegacije naknadno odklonila, ker
kljub sumnji vendar ni mogla domnevati, da bosta Američana na celi črti potegnila na nemško stran.37

Tudi Coolidge sprva sicer ni bil ravno navdušen nad samovoljno odločitvijo
Milesa, a z morebitno zavrnitvijo njegove – že javno izrečene – posredovalne
pobude ni želel škodovati rojakovi avtoriteti. Čeprav ga je močno skrbela morebitna negativna reakcija državnega sekretarja Roberta Lansinga, je vseeno 20.
januarja 1919 sporočil v Pariz, da podpira Milesovo arbitražo. Postavil je samo
pogoj, da ima pravico do njene potrditve še pred njeno objavo. Istega dne je po
Brejčevem navodilu na Dunaj prispel tudi Žerjav, a Coolidga ni uspel omehčati,
da bi osnutek pogodbe spreminjali. Šef ameriške misije se je namreč skliceval,
da je Grafenauer osnutek že podpisal. Žerjav je lahko dosegel zgolj imenovanje
dodatnega člana komisije, ki naj bi znal slovensko.38 Coolidge je v ta namen iz
Prage poklical Roberta J. Kernerja. A tudi to potezo domnevne naklonjenosti
Slovencem je Coolidge takoj nevtraliziral, ko je naročil, naj se v Gradec, kamor
je bil postavljen sedež Milesove komisije, odpravi tudi major Lawrence Martin
kot geografski izvedenec.39 Od omenjene četverice je naklonjenost slovenskim
zahtevam izražal zgolj Kerner, profesor slavistike na univerzi v Misuriju, ki je
imel češke družinske korenine in je pred vojno tudi študiral na Dunaju. Seveda
mu to ni prinašalo simpatij na avstrijski strani.40
Toda pred odhodom na Koroško je Milesova komisija usodno posegla v
dogajanja na Štajerskem. Če je njen prvi obisk v Mariboru in okolici 20. januarja
1919 še minil brez incidentov, je teden dni kasneje prerasel v pravo tragedijo.

"Kako nepomembna zadeva je Maribor…"
Že sama napoved Milesovega poizvedovanja po Koroški je vlila novega upanja tudi Nemcem na nekdanjem Spodnjem Štajerskem. V ameriški komisiji so
videli eno od zadnjih, če ne že kar zadnjo priložnost, da nevtralizirajo posledice
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Brejc, "Od prevrata do ustave", str. 30. Brejca je sicer najbolj skrbel naslednji del arbitražne pogodbe, ki
se je v nemščini glasil: "Insoferne als Übereinstimmung darüber besteht, dass diese Linie nicht die endgültige Grenze darstellt, sondern nur die Trennungslinie zweier Verwaltungen für die gegenwärtige Zeit,
so ist es klar, dass bei deren Festlegung kein Versuch gemacht zu werden braucht, sie allen Details der
schwierigen Nationalitätenfrage anzupassen, dass aber andererseits diese Linie die Frage in grossen
Zügen berücksichtigen muss, und vor Allem, dass sie durch die natürlichen geografischen Bedingungen
des Terrains so klar definiert ist, dass kein Irrtum sich darüber ergeben könne."
Sienčnik, Koroški plebiscit, str. 211.
Gigler, Die Berichte, str. 40–42.
Peter-Pirkham, "Meine außenpolitische Tätigkeit", str. 585.
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"Ameriška
misija
na slovenski meji",
Slovenec, 21. 1. 1919,
str. 1 (dLib)

Maistrovih ukrepov v prevratnem času.41 Milesovo posredovanje si je zato želela tudi štajerska deželna vlada.
20. januarja 1919 se je Miles na Kaanovo željo odpeljal na ogled Cmureka, Radgone, Špilja, Šentilja in Maribora. Maister je za Milesov prihod izvedel še

41

Prim. Bruno Hartman, "Prevrat v Mariboru 1918/1919", Studia Historica Slovenica 2, št. 1 (2002), str.
179–227 (dalje: Hartman, "Prevrat").
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pravočasno, da mu je lahko šel nasproti in se srečal z njim med Špiljem in Stražami.42 Milesa sta spremljala King in Kerner, hkrati z Američani pa sta prispela
radgonski podžupan Kamniker in tajnik graške trgovske zbornice dr. Beran, ki
naj bi služil za tolmača. Mariborski policijski komisar Ivan Senekovič je kasneje
v spominskem zapisu takole opisal Milesovo pot:
Potovanje je šlo vzdolž levega brega Mure iz Spielfelda do Radgone in je bilo,
kakor so kazali vsi zunanji znaki, z avstrijske strani skrbno pripravljeno, da se
vidno dokumentira nemški značaj krajev in pokrajine. Kajti v vseh krajih, skozi
katere je vodila pot, so plapolale raz hiš in tudi dreves vsenemške zastave.43

V Cmureku in Radgoni se je Miles seznanil z razmerami pod jugoslovansko
upravo, pri čemer mu je Maister "dajal vsa potrebna obvestila". Popoldan je sledil obisk Maribora, kjer se je Miles srečal s predstavniki štajerskega obmejnega
poveljstva ter zastopniki obeh narodnosti.44 Najpomembnejši dogodek je bil
nedvomno pogovor z zastopniki mariborskih Slovencev in Nemcev v Maistrovi
pisarni. Miles je iz poslušanja lahko samo razbral, da so njihova stališča diametralno nasprotna, večurna konferenca pa se je končala brez rezultatov. Miles se
je izognil arbitražnemu izrekanju, pristal pa je na predlog, da mu vsaka stran
poda vsaka svojo spomenico. Preden se je vrnil v Gradec, je Miles obljubil, da bo
v Maribor prišel še enkrat čez teden dni, ko se bo peljal na Koroško.45 S tem pa
je očitno zbudil novo upanje tudi mariborskim Nemcem.
Kot je Miles zapisal 22. januarja 1919 v poročilu Coolidgu, je imel premalo
časa za podrobnejšo oceno problema razmejitve na Štajerskem, a kot ključno
je označil vprašanje pripadnosti Maribora. Pri tem je opazil, da imata strani diametralno nasprotni stališči, čeprav se zdi, da je avstrijskim argumentom verjel
manj kot slovenskim: Maribor je označil zgolj kot otok sredi slovenskega prebivalstva, ki kljub nemškim trditvam o kontinuirani poselitvi ob železnici nima
neposredne povezave s strnjenim nemškim etničnim ozemljem na severu. Po
drugi strani pa je ugotavljal, da obstaja cona z izrazito mešanim prebivalstvom,
v kateri razmejitev po narodnostnih kriterijih naj ne bi bila možna, zato bi bilo
potrebno uporabiti geografske in ekonomske. Čudno se mu je zdelo, da prebivalstva ni možno ločiti po imenih, saj je v pogovorih srečeval na slovenski
strani predstavnike z nemškimi, na avstrijski pa s slovenskimi priimki. Prav tako
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"Ameriška misija na slovenski meji", Slovenec, 21. 1. 1919, št. 16, str. 1; "Ameriška misija na Štajerskem",
Slovenski narod, 21. 1. 1919, št. 17, str. 1–2.
Ivan Senekovič, "Sedemindvajseti januar 1919 v Mariboru", Kronika slovenskih mest 3, št. 1 (1936), str.
59–64; št. 2 (1936), str. 110–114 (dalje: Senekovič, "Sedemindvajseti januar"), tu str. 60.
"Ameriška misija na slovenski meji", Slovenec, 21. 1. 1919, št. 16, str. 1.
Senekovič, "Sedemindvajseti januar", str. 60–61.
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med kriterije razmejitve naj ne bi bilo mogoče uvrstiti jezika, saj so prebivalci
večinoma "poligloti". Miles je podrobno opisal stališča štajerskih oblasti glede
delovanja Maistrove vojske na ozemljih, ki jih je terjala Avstrija. Glede Maistra
je Miles zapisal kar nekaj komplimentov. Dobil je vtis, da ima opraviti s "perfektnim tipom vojnega avanturista", ki naj bi bil "močan, odločen, energičen in
bister". Hkrati pa je poudaril, da avstrijski Nemci v njem vidijo "trdega tirana".46
Miles bi se sicer moral nato odpraviti na Koroško, a se je namesto tega skupaj s Kingom za nekaj dni vrnil v Zagreb. Šlo je le za kratek intermezzo pred
novim obiskom Maribora. Zanimivo pa je, da se je v tistih dneh na podobni
misiji na Moravskem že nahajal Wilsonov tajnik George Creel, ki naj bi po obisku Krakova, Prage, Dunaja in Budimpešte prišel tudi v Jugoslavijo, kjer bi še
posebej proučeval narodnostne razmere na severu države.47 Očitno so takrat
Američani kazali velik interes za nekakšen diplomatski turizem na območju
nekdanje habsburške monarhije. Da so bile pri tem njihove simpatije bolj na
strani avstrijske republike, bi morali slovenski politiki videti tudi na podlagi
izkušenj. Že 9. januarja 1919 so bila namreč v Ljubljani pogajanja med Pogačnikovo vlado in ameriško delegacijo pod vodstvom majorja Amosa J. Peasleeja
o ponovnem odprtju železniške povezave med Trstom in Dunajem. Slovenske
pogajalce je razburila italijanska najava, da so pripravljeni z vojsko ščititi dva
železniška transporta na Dunaj dnevno. Tega pa Slovenci niso hoteli dovoliti,
češ da se na Dunaju ne držijo določil premirja in nočejo spustiti v Slovenijo soli,
sladkorja, petroleja in vžigalic. Peaslee je poskušal delovati pomirjevalno, da naj
v Ljubljani pripravijo spomenico o avstrijskem nespoštovanju premirja, transporte z živili z nekdanjo prestolnico pa kljub temu dovolijo.48 To pa vsekakor
ni bil edini primer solidarnosti ameriške republike z avstrijsko, čeprav bi njene
simpatije morale na podlagi izkušenj iz prve svetovne vojne verjetno bolj odražati zavezništvo s Kraljevino Srbijo in njeno jugoslovansko naslednico.
22. januarja 1919 se je po poročanju slovenskega časopisja v Mariboru
začela "silovita agitacija Nemcev in nemškutarjev proti Jugoslaviji". Mariborčanom so agitatorji namreč razdeljevali izjave, tiskane na rdečem papirju, da naj
se opredelijo za Nemško Avstrijo ali Jugoslavijo. Pri tem so se pobudniki plebiscita sklicevali na "naročilo ameriške komisije". Policija je nekaj zbiralcev izjav
aretirala in jih izgnala prek meje.49
Miles, ki se je iz Zagreba vrnil v Gradec, je bil močno zaskrbljen zaradi nape46
47
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Beer in Staudinger, "Grenzziehung", str. 139–140.
"Ameriško odposlanstvo"; "Wilsonov tajnik pride v Jugoslavijo", Slovenec, 24. 1. 1919, št. 19, str. 5.
Kurt Bednar, Der Papierkrieg zwischen Washington und Wien 1917/18 (Innsbruck, 2017), str. 387.
"Silovita nemška agitacija proti Jugoslaviji", Slovenec, 24. 1. 1919, št. 19, str. 3. Napetost na Štajerskem
je še povečala vest o vdoru koroških brambovcev v hribovsko občino Sobota v slovenjgraškem okraju
20. januarja 1919, ki so aretirali učitelja Vollmajerja in ga odpeljali na Koroško ("Koroški Nemci vdrli
na Slovensko Štajersko", Slovenec, 24. 1. 1919, št. 19, str. 3).
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tosti na Štajerskem. Kot je razvidno iz poročila Coolidgeu 24. januarja 1919, so
ga informirali o "precejšnem vznemirjenju" in "krepitvi slabih občutkov" med
avstrijskimi Nemci in Jugoslovani v Mariboru. Slutil je, da je bila to posledica
njegovega prejšnjega obiska Maribora 20. januarja. Čeprav je Miles izrecno poudaril, da na tem sestanku ni bilo govora o kakršnemkoli plebiscitu, so ga – kljub
dvema prisotnima tolmačema – očitno mariborski Nemci razumeli drugače.
Začeli so priprave na plebiscit brez odobritve jugoslovanskih oblasti, ki so reagirale z aretacijami nekaterih vpletenih. Čeprav na sestanku 20. januarja torej
po njegovih trditvah ni bilo govora o plebiscitu, so mariborski Nemci očitno
dobili celo vtis, da imajo glede tega njegovo podporo. V omenjenem poročilu,
ki ga je za Coolidgea napisal 24. januarja, je Miles samoopravičevalno zapisal,
da so napetosti bodisi rezultat delovanja tistih, ki želijo zlorabiti njegov takratni
obisk, ali pa "neumnega nesporazuma".50
A razmere so ostale napete in so se samo še zaostrovale. 24. januarja 1919 je
o dogajanjih na južni meji razpravljal tudi štajerski deželni zbor v Gradcu. Zagovorniki plebiscita so se sklicevali na domnevno Milesovo napotilo, da mu v
osmih dneh odgovorijo na vprašanja, zastavljena ob obisku Mariboru 20. januarja. Del nemškonacionalnih poslancev pa je tudi zahteval, naj sporna ozemlja
zasede ameriška vojska.51 25. januarja so jugoslovanski varnostni organi izvedle
aretacije tudi v okolici Špilja in Šentilja, kjer so po poročanju Slovenca "nemški
hujskači" agitirali proti Jugoslaviji in zbirali podpise za Nemško Avstrijo.52 Že
dva dni kasneje pa se je jasno pokazalo, kakšni so bili nameni pobudnikov zbiranja podpisov.
27. januarja 1919 je ob obisku Milesove komisije v Mariboru prišlo do izgredov, ki so v nemški publicistiki znani kot "krvava nedelja", čeprav je bil tistega dne ponedeljek. Na tem mestu nimamo namena rekonstruirati celotnega
tragičnega dogajanja, ki si zasluži posebno obravnavo, zanima pa nas seveda
Milesova vloga. Pravzaprav Miles sploh ni prišel v Maribor, da bi proučeval tamkajšnje razmere, ampak je imel sestanek s slovenskimi izvedenci za Koroško.53
Vseeno so nemški protestniki pod vodstvom nekdanjega župana Johanna
Schmidererja, ki je bil na čelu mariborske občine do začetka januarja,54 želeli
izročiti Američanom improvizirane glasovnice z zahtevo po priključitvi mesta
Avstriji. Med izgredi je mestni požarni stražnik na stolpu stolnice celo razobesil
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Beer in Staudinger, "Grenzziehung", str. 141.
"Nemci hočejo v Mariboru izvesti plebiscit", Slovenski narod, 25. 1. 1919, št. 21, str. 2.
"Aretirani nemški hujskači", Slovenec, 26. 1. 1919, št. 21, str. 2. Zaradi resnosti položaja se je s posebnim razglasom, s katerim je obsodil agitacijske aktivnosti graške vlade, moral oglasiti tudi Maister
("General Maister slovenskim vojakom", Slovenec, 26. 1. 1919, št. 21, str. 2).
"Ameriško poslanstvo v Mariboru", Slovenec, 28. 1. 1919, št. 22, str. 1.
Prim. Aleksandra Berberih-Slana, "Uprava v Mariboru 1919–1929. Mestna občina", Studia Historica
Slovenica 6, št. 2–3 (2006), str. 421–444, tu str. 422.
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Mariborski Glavni trg v prevratnem času (UKM)

veliko nemško zastavo. Pritisk množice je bil vseskozi na robu incidenta. Slovenske varnostne sile so morale posredovati, ko je bil na tla zbit policijski komisar Senekovič. Med intervencijo je po uradnih podatkih obležalo osem mrtvih
in več deset ranjenih.55 Miles se je od demonstrantov ogradil in v pogovoru z
mariborskim okrajnim glavarjem Srečkom Lajnšičem izjavil, da ni nikoli naročil
kakršnegakoli štetja glasov. Poleg tega je pohvalil slovensko upravo in demonstracij ni želel vzeti na znanje.56
Miles je o mariborskih dogodkih napisal tudi poročilo Coolidgeu, pri čemer
se zdi, da so se njegovi prvi vtisi bolj skladali s slovenskimi pojasnili, kasneje pa
se je začel bolj nagibati na avstrijsko stran. Da so zunaj demonstracije, je Miles
izvedel sredi pogovorov s slovenskimi izvedenci glede Koroške. Avstrijski predstavnik Peter-Pirkham mu je sugeriral, naj množico nagovori in jo s tem pomiri.
Miles je pojasnil Maistru, da so bili protesti organizirani brez njegove vednosti
in da ne bi rad ogrožal generalove avtoritete. Poudaril je, da ZDA še niso priznale jugoslovanske vlade, da pa ima "faktična vlada" v Mariboru odgovornost
dobrega upravljanja. Od Maistra je zahteval besedo, da po njegovem odhodu ne
55
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"Demonstracije v Mariboru", Slovenec, 29. 1. 1919, št. 23, str. 1; Beer in Staudinger, "Grenzziehung", str.
150; Hartman, "Prevrat", str. 214–215.
"Priznanje ameriške misije Slovencem", Slovenec, 28. 1. 1919, št. 22, str. 1.
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bo izvajal represalij, kar mu je general zagotovil. Slednji se je tudi strinjal, da se
Miles pokaže na balkonu. Američan je verjel, da se je s tem položaj umiril. Toda
ravno ob koncu kosila, ko je hotel že oditi, je prišla novica o žrtvah streljanja.
Miles je verjel razlagi Maistrovega častnika, ki je poročal, da je do streljanja prišlo, ker je množica zbila po tleh poveljnika policije, nato pa so vojaki začeli brez
ukaza streljati. To je kasneje v avtu potrdil tudi eden od Milesovih šoferjev, ki je
bil sicer "Avstrijec po rodu in simpatijah". Po drugi strani je bil Miles kritičen,
ker so Jugoslovani, kot je v poročilih striktno opredeljeval tudi Maistrove vojake, postavili mitraljeze namerno tja, kamor je bila največja verjetnost nastanka
težav. A tudi takšno ravnanje je poskušal razumeti, češ da poznajo Jugoslovani
samo "ta bolj pruski način upravljanja". Je pa v svojem poročilu Coolidgeu Miles
tudi ugotovil, da Maister za incident ni bil neposredno odgovoren, saj sta zanj
izvedela skupaj ob koncu kosila.57
Kljub temu se je ponekod v avstrijski publicistiki uveljavila trditev, da je kar
Maister osebno ukazal streljati.58 Če je Miles obsojal demonstrante, ker so bili
tako "nori", da so "tvegali krvoprolitje", pa je bil po drugi strani prepričan, da bi
se slednjemu lahko izognili, če bi bili Jugoslovani v svojih varnostnih ukrepih
zmernejši. Kaan in člani graške vlade so bili po Milesovem mnenju ob novicah
iz Maribora zelo razburjeni. Skupaj s Kingom sta štajerske oblastnike vseskozi
prepričevala, naj umirjajo položaj, toda mariborski Nemci so bili s svojim provokativnim ravnanjem "zelo neumni".59 Da odgovornosti za krvave dogodke
predstavniki velesil niso pripisovali Maistru, dokazuje tudi obisk člana francoske misije iz Zagreba majorja Monteguja 29. in 30. januarja v Mariboru. Montegu
je namreč Maistru zagotovil vso podporo.60 Še bolj ekspliciten pa je bil v enem
od kasnejših spominskih zapisov Martin:
V Mariboru ni bilo nobenega pokola. Kar se je zgodilo, je enako, kot bi se lahko
v Coblenzu v letih 1918/19, če bi Nemec zbil ameriškega častnika na tla in bi
bil prenapeti narednik soočen z nevarnostjo, da mu nasilna množica odvzame
mitraljez. /…/ Ljudje so v Mariboru umrli brez potrebe, ko so poskušali pokazati
mojim tovarišem in meni, da so domoljubni Avstrijci. Jugoslovanskih čet ni bilo
kriviti, Američanov na obisku ni bilo kriviti; toda to ne obudi mrtvih v življenje.61

Kot je razvidno iz korespondence Janka Mačkovška, enega od ključnih slovenskih ekspertov na mirovni konferenci, so prve vesti o dogodkih v Maribo-
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Beer in Staudinger, "Grenzziehung", str. 142–143.
Heinz Richter, Unsere Grenze im Süden: 1919–1991 (Graz, 1993), str. 43.
Beer in Staudinger, "Grenzziehung", str. 144–145.
"Francoski major v Mariboru", Slovenec, 31. 1. 1919, št. 25, str. 4.
Beer in Staudinger, "Grenzziehung", str. 150.
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ru dospele v Pariz že naslednji dan, izhajale pa so iz avstrijskih virov.62 Zaradi
vesti iz Maribora se je tudi Coolidge na Dunaju znašel pod velikim pritiskom.
Državni urad za zunanje zadeve ga je zaprosil, naj posreduje v Pariz avstrijsko
noto z zahtevo, da Antanta zasede Maribor. Coolidge note ni poslal naprej, a
je željo posredoval z lastnim telegramom. V pismu Milesu 1. februarja 1919 je
potarnal, da je težko pričakovati od ljudi na Dunaju spoznanje, "kako nepomembna zadeva je Maribor, če se jo primerja s številnimi drugimi zahtevami
zaveznikom, da pošljejo vojake in policijo po svetu". Izrazil je upanje, da se bo
mariborsko prebivalstvo postopno umirilo. Zanimiva pa je Coolidgeova ugotovitev, da bodo mariborski dogodki vplivali na Milesovo delo na Koroškem "v
pravi smeri".63
2. februarja 1919 je Maister poročal o svojih vtisih glede Milesove komisije ljubljanski vladi. Da prihajajo člani ameriške misije na Štajersko, je Maister
izvedel od Kaana, ki mu je poslal poziv, naj pošlje spremljevalca ob njenem obisku v Cmureku in Radgoni. Maister se je odločil, da se tja odpelje kar osebno. S
tem je po lastnih besedah preprečil, da bi bila misija informirana samo s strani
Kamnikerja, "ki je eden glavnih hujskačev". V Cmureku in Radgoni je Maister
videl "razobešenih vse polno nemških zastav". Sklepal je, da za tem stojijo graške oblasti: "Vse te akcije se vodijo iz Gradca po deželnem glavarju Kaanu, ki
se zelo trudi pridobiti ameriško misijo za Nemce. Ameriško misijo zadržujejo v
Gradcu po cel teden in jo vabijo po trikrat na dan v različne družbe." Sicer člani
misije nanj niso naredili dobrega vtisa: "Gospodje so zelo rezervirani; referent
Miles ne reče nikdar ne da ne ne, King pa sploh ne izpregovori besedice." Pozitivno se je izrazil glede profesorja Kernerja, ki je bil po očetu Čeh, po materi pa
Nemec. Z Maistrom je govoril češko, že od prej pa je poznal Bogumila Vošnjaka. Po Maistrovem mnenju naj bi bil pri Coolidgu zelo vpliven, Slovencem pa
je dejal: "Verujte mi, da bom zastavil vse svoje sile za Vaše interese na mirovni
konferenci v Parizu."64 Kot se je kasneje pokazalo po koncu Milesove koroške
turneje, zgolj Kernerjeva podpora ni zadostovala.
O mariborskih dogodkih se je King še 24. februarja 1919 pogovarjal tudi z
62

63
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Mačkovšek se je v pismu soprogi pritoževal, da je za mariborske dogodke izvedel le iz avstrijskih virov:
"Ravnokar čitam, da so v Mariboru nemiri. Poročilo je iz Dunaja in pravi, da je 50 ranjenih in 8 mrtvih.
Druzega ne objavlja. Kakor vidiš, zopet drug vir, samo naš ne. Doma se pa najbrže zanašajo, da bodo
naši delegati čudeže delali, ko nič ne vedo in jim ničesar ne pošljejo." (Narodna in univerzitetna knjižnica, Ostalina Janka Mačkovška, pismo Janka Meti Mačkovšek, 28. 1. 1919.)
Beer in Staudinger, "Grenzziehung", str. 146. Prim. Peter-Pirkham, "Meine außenpolitische Tätigkeit",
str. 584–585. Čeprav Miles za incident ni krivil Maistra, pa so po zatrjevanju Petra-Pirkhama krvavi
dogodki v Mariboru na podpolkovnika pustili precejšen vtis, ko je nadaljeval pot na Koroško. Ta ugotovitev – podobno kot Coolidgeov namig o "pravi smeri" – deluje v bistvu kot sugestija, da je Miles
želel mariborsko afero uravnotežiti s prijaznejšim odnosom do avstrijskih zahtev na Koroškem. Po
Mollovem mnenju, ki povzema raziskave Beera in Staudingerja, pa gre dvomiti, če so bili Američani res
pod tako velikim vtisom zaradi krvavih dogodkov v Mariboru (Moll, "Die 'blutende Wunde'", str. 302).
Ribnikar, Sejni zapisniki, I, 323.
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Dušanom Kalafatovićem, načelnikom operativnega oddelka vrhovne komande v Beogradu. Zanimivo je, da je Kalafatović v pogovoru zavrnil vsakršno odgovornost za delovanje generala Maistra, češ da je slednjega imenovalo poveljstvo
v Zagrebu, "sestavljeno večinoma iz častnikov jugoslovanske krvi in lojalnosti,
ki so bili med vojno v avstrijski armadi". Izrecno je poudaril, da Maister v času
streljanja v Mariboru ni bil pod poveljstvom srbskega generalštaba. Kalafatović
se je ameriškemu kolegu pohvalil, da bo tudi na severozahodu države kmalu
vzpostavljen red, saj je bil tja poslan general Krsta Smiljanić: "Prestiž srbskih
oficirjev bo nevtraliziral tendenco dela slovenskih in hrvaških častnikov in
vojakov, ki se ne zmenijo dosti za vlado, ki je bila doslej bolj ideja kot dejanska oblast."65 Kljub temu, da se je Kalafatović v pogovoru z Milesovim kolegom
Kingom v bistvu odrekel Maistra, pa je Smiljanić slednjega v govoru ob njunem
prvem srečanju v Mariboru 23. januarja izpostavil za zgled.66
Že pred tem pogovorom Kinga s Kalafatovićem je beograjska vlada pod
vodstvom Stojana Protića ugotovila, da Deželna vlada za Slovenijo sploh ni bila
pristojna za podpis Graške pogodbe.67 A tudi ta sklep je bil sprejet prepozno, saj
je Milesova komisija že opravila večino svojega dela, predno so se uspeli zganiti
v Beogradu.

Oblikovanje Milesovega poročila
Po mariborski tragediji 27. januarja 1919 je Miles nadaljeval pot na Koroško, da
izpelje arbitražo. Avstrijci so potegnili dobro potezo in komisiji dodelili Petra-Pirkhama, ki je Milesa spoznal že na graških pogajanjih. Žerjav naj bi bil po
pričevanju njegovega vladnega kolega Albina Prepeluha predlagal za slovenskega člana komisije Ivana Švegla. Podjetni Gorenjec bi znal gotovo s pridom
izkoristiti izkušnje, ki si jih je nabral kot dolgoletni avstro-ogrski konzul v ZDA.
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Gigler, Die Berichte, str. 131–133. V poročilu, ki ga je King napisal na podlagi pogovora s Kalafatovićem,
je ugotavljal tudi šibko povezanost različnih delov nove kraljevine. Menil je, da država še ni organizirana, zato Slovenci in Hrvati "počnejo, kar želijo". Na Beograd naj bi se obračali samo, če kaj potrebujejo,
če pa podpore ne dobijo, naj bi bili "besni". Ameriški častnik je zato menil, da jugoslovanska vlada
nujno potrebuje mednarodno priznanje, če želi imeti prestiž in nadzor nad Slovenci in Hrvati. Po
Kingovem mnenju naj bi bila srbska vojska edini državni faktor, katerega moč sega tudi na Slovensko.
Smiljanić je v govoru na mariborskem kolodvoru odgovoril na Maistrov pozdrav z veliko komplimenti: "Gospod general! V izredno čast si štejem, da imam priliko, Vas spoznati. Ves slovanski jug se
ozira s ponosom na generala Maistra. Veseli nas, da imamo na najsevernejši točki naše Jugoslavije
moža, ki skupno s svojimi vzornimi častniki in pogumnim moštvom tako krepko in uspešno brani
enega najlepših kosov naše slovenske domovine pred grabežljivim sovragom. Bodite uverjeni, da sem
pripravljen, žrtvovati vse do zadnje kaplje krvi za Vas, brate Slovence, na meji. Še enkrat ponavljam, da
smo na jugu vsi ponosni na Vas, krepka naša predstraža na slovenskem Štajerju." ("General Smiljanić v
Mariboru o obrambi naših meja", Slovenski narod, 24. 1. 1919, št. 20, str. 3).
Sienčnik, Koroški plebiscit, str. 211.
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"Nemški izgredi v
Mariboru", Slovenski
gospodar, 30. 1. 1919,
št. 5, str. 1 (dLib)

V času delovanja v konzularni službi je namreč Švegel spoznal tudi Coolidgea,
pa tudi Milesovo ime mu ni bilo neznano, saj je njegov oče poveljeval vojnemu
korpusu v Chicagu, ko je bil tam tudi Švegel. Slednji je tudi vedel, da je bil Milesov oče Nelson znan poveljnik v pohodih proti Indijancem.68 Toda Brejc, "ki ni
trpel nobenega vmešavanja v svoje koroške posle", se je odločil, da bo imenoval
Ehrlicha.69 Sicer se je Švegel odpravil na Koroško, a ga je takoj po prihodu v
68

69

Andrej Rahten, Med Kakanijo in Wilsonio. Poklicne in politične preizkušnje Hansa Schwegla alias Ivana
Švegla (Celovec–Ljubljana–Dunaj, 2018) (dalje: Rahten, Med Kakanijo in Wilsonio), str. 124.
Albin Prepeluh, Pripombe k naši prevratni dobi (Ljubljana, 1938) (dalje: Prepeluh, Pripombe), str. 213.
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zasneženi Dravograd Ehrlich vpričo Milesa odslovil, češ da nima tam kaj iskati.70
Naloga Petra-Pirkhama je bila s tem še lažja, saj bi mu lahko prav Švegel spričo
svojih bogatih ameriških izkušenj nevarno konkuriral v boju za naklonjenost
ameriških članov komisije. Tako pa je Peter-Pirkham spletel pravo mrežo okoli
njih, Martin ga je celo označil za prijatelja, izkazalo pa se je tudi, da je sorodstveno povezan s Kingom. Če k temu dodamo še njegovo zaupno komuniciranje s
Coolidgeom, ki ga je pogosto obiskoval na Dunaju, je nebogljenost improvizirane slovenske diplomacije bila še toliko bolj očitna.71
Brejc je kasneje v svoji znani spominski študiji vseeno hvalil Ehrlichovo prizadevnost med potovanjem Milesove komisije po Koroški:
Tako je prišlo do uprav "ameriške" turneje gg. Milesa in Kinga sredi zime v avtomobilih vzdolž Koroške, po glavnih cestah se vozeč in med potjo ljudi, ki so jih
slučajno srečali, izprašujoč – ne po narodnosti, če so Slovenci ali Nemci, ampak
po politični orientaciji, če so za Avstrijo ali za Jugoslavijo. Ustavila sta se razen
v Celovcu še v par večjih krajih, kamor so Nemci iz vseh krajev nagnali svoje
privržence, dočim za podeželske naselbine, kjer bi mogel naš slovenski narodni
živelj priti bolj do veljave, nista kazala nobenega zanimanja. Zaman so bila vsa
prizadevanja dr. Lamberta Ehrlicha, ki je kot zastopnik Deželne vlade spremljal
komisijo na tem potovanju. Iz poteka potovanja je bilo videti, da bo razsodiščni
izrek za nas neugoden in zato smo končno smeli beležiti kot svoj uspeh, da smo
formalni razsodiščni izrek preprečili. Kljub temu pa je to Milesovo potovanje po
Koroškem postalo za koroške Slovence usodno zaradi tega, ker je pozneje Wilson svojo sodbo o Koroški opiral prav na mnenje teh svojih ameriških "strokovnjakov", katerim je slepo zaupal. Nemci so vojno za Koroško dobili z ameriško
pomočjo.72

Ameriška komisija je Koroško prevozila v dveh avtomobilih od 28. januarja
do 6. februarja 1919.73 Opravila je številne nenapovedane obiske koroških krajev in bolj ali manj spontano spraševala Korošce, v kateri državi bi radi živeli.
Po pričevanju koroškega slovenskega narodnjaka Franca Resmana je Milesova skupina naletela celo na domačina, ki se je še vedno navduševal nad staro
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Rahten, Med Kakanijo in Wilsonio, str. 124.
Pečar, Die Stellung, str. 380.
Brejc, "Od prevrata do ustave", str. 30–31.
Prim. Sienčnik, Koroški plebiscit, str. 214–229.
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Avstrijo in cesarjem.74 Miles in King sta kasneje zapisala, da naj bi bila Ehrlichu ravno njegova duhovniška obleka omogočala "zelo ugoden položaj, da izve
za Jugoslavijo naklonjena mišljenja med slovenskim prebivalstvom".75 A to je
bila uradna ugotovitev. Drugo vprašanje pa je, kakšen vtis je asketski katoliški
duhovnik dejansko naredil na protestantska oficirja, ki sta se verjetno bolje kot
v njegovi družbi počutila v spremstvu uglajenega avstrijskega častnika. S tem v
zvezi ne gre izključiti namigov, ki jih najdemo v Šveglovi avtobiografiji, da naj bi
bil Miles bolj kot nad Ehrlichovimi suhoparnimi predavanji o koroških razmerah navdušen nad tem, da so mu "v Celovcu laskale avstrijske aristokratinje".76
Da je takrat 37-letni Miles morda res podlegal čarom Korošic, izhaja tudi iz
Ehrlichovega pripovedovanja, da je bil ameriški častnik Slovencem po poti
po Zgornjem Rožu do Vrbe "še kar naklonjen", nato pa so bile njegove simpatije vedno bolj na avstrijski strani. Kot beremo v Resmanovih spominih, se je
govorilo, da so k spremembi Milesovega mnenja takrat "pripomogle tudi mlade
Mößlacherjeve hčere".77 Brejčev vladni kolega Vladimir Ravnihar je bil še bolj
neposreden, ko je kasneje na enem od političnih shodov razsodbo Američanov
cinično pokomentiral z besedami: "Šampanjec v Gradcu in nemške demivierges so priborile Nemcem ta uspeh!"78
Da so Avstrijci znali bolje poskrbeti za udobje ameriških častnikov, verjetno
ni dvoma. Toda zgolj sklicevanje na čare domnevnih "lahkoživk" je bil le nekoliko prelahkoten izgovor za vse težave, ki jih je v procesu razmejevanja imela
slovenska stran. Sploh pa so v avstrijskih vladnih krogih takrat že vse stavili
na odločitev v Parizu. O tem priča tudi odgovor dunajskega urada za zunanje
zadeve na protest jugoslovanske vlade zaradi avstrijske namere, da izvede parlamentarne volitve tudi na spornem obmejnem ozemlju. V noti 22. januarja je
urad za zunanje zadeve zagotovil jugoslovanski strani, da bo počakal na odločitev mirovne konference in da v prehodnem obdobju ne bo izvajal oblastvenih
pristojnosti na spornem ozemlju.79
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V spominih Franca Resmana najdemo namreč naslednje zanimivo pričevanje: "V tistih dneh smo tudi
zvedeli, da se bo pripeljala skozi Gornji Rož ameriška plebiscitna komisija pod vodstvom polkovnika
Milesa in bo ljudi na vaseh in tudi ob cesti spraševala, kdo je za Avstrijo in kdo za Jugoslavijo. Šel sem
tisti dan po cesti do Brnce in nazaj, pa jih ni bilo. Sestra Katrej pa je šla drugi dan pomagat bratu Tevžu,
ki je imel v Ločah gostilno v najemu. Ta dan so se pa pripeljali tam mimo in se tudi ustavili. Spremljal
jih je tudi dr. L[ambert] Ehrlich in še neki Avstrijec. Res so spraševali tam zbrane ljudi. Vse je bilo za
Jugoslavijo, samo neki Bartelmej iz Zgornje Koroške, ki je bil ta dan pri Pložu na obisku, je bil seveda
za Avstrijo. Tudi Gašperča s Pečnice so grede ustavili. Ta pa jim je rekel, da je Slovenec, zna pa prav
tako tudi nemško in bi najraje spet imel staro Avstrijo s cesarjem vred." (Franc Resman, Rod pod Jepo
(Celovec, 1971) (dalje: Resman, Rod), str. 122).
Kuhar, "Poglavje", str. 107.
Rahten, Med Kakanijo in Wilsonio, str. 124.
Resman, Rod, str. 122.
"Položaj v Parizu in naša bodočnost", Slovenski narod, 12. 6. 1919, št. 137, str. 2.
"Odgovor slovenske vlade Nemški Avstriji", Slovenec, 7. 2. 1919, št. 31, str. 3.
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Na podlagi desetdnevne turneje po Koroški so Američani pripravili obširno
dokumentacijo, ki je v zgodovinopisju znana kot Milesovo poročilo. A že Kuhar
je v svoji standardni študiji ugotovil, da bi bilo ustrezneje govoriti o več poročilih, saj jih gradivo o predlogih za razmejitveno črto vsebuje šest.80 Miles in King
sta videla najprimernejšo mejo v gorskem masivu Karavank. Njuno stališče je
na podlagi geografskih kriterijev delil tudi Martin, medtem ko se je Kerner v
ločenem mnenju edini zavzel za razmejitveno črto po Dravi. A odločilno je bilo,
da je Kernerjevemu stališču oporekal Coolidge in poslal v Pariz predlog, naj
bodo meja Karavanke. Ta dejstva so bila v zgodovinopisju že večkrat poudarjena. Ko je teritorialna komisija za romunske in jugoslovanske zadeve, ki jo je
vodil André Tardieu, 2. marca 1919 prvič razpravljala o avstrijsko-jugoslovanski
meji, je temelj ameriškega stališča predstavljalo prav Milesovo poročilo.81 Manj
znano pa je, da so Milesovemu poročilu sledili še trije dokumenti, ki pa se niso
več ukvarjali zgolj z razmejitveno črto, ampak so že govorili kar o stalni meji.
Prav ti pa so prinašali tudi dosti stališč o štajerskem razmejitvenem problemu.82
Kako bi se torej Američani lotili njegovega reševanja? Kakšna so bila priporočila
Milesove komisije glede razmejitvene problematike na Štajerskem?
Če je Miles trdil, da si je njegova komisija na Koroškem ustvarila "kar dober
vpogled" v mejno vprašanje, je 12. februarja 1919 v poročilu Coolidgeu glede
Štajerske skupaj s Kingom in Martinom samokritično priznal, da je bilo njihovo
delo tam zelo kratko in premalo podrobno. S tega vidika se je lahko posluževal
samo "analogije med Štajersko in Koroško", ki pa je bila za slovenske politike
enako nesprejemljiva. Miles je namreč videl tudi na štajerskem primeru dilemo
med "krvjo" in "željami ljudi". Odločno je odsvetoval, da bi se meja določala po
krvnem kriteriju, ampak se je treba ravnati po "naravni meji". Tako bi za mejo
postavil Pohorje, Dravo, Slovenske gorice in Muro, kar pomeni, da bi Avstriji
pripadla tako Maribor kot Radgona. Zavedal se je, da bi se Avstrijci morali v tem
primeru odpovedati Ptuju, a je menil, da je takšna rešitev vendarle pravična. Po
njegovem mnenju naj bi bil namreč Maribor v svojem bistvu tako avstrijski, kot
je Ptuj slovenski. Menil je, da ločitev Ptuja od Maribora ne bi znatno vplivala na
gospodarski razvoj, saj bi se vzpostavila po naravni poti dva centra, Ptuj z gravitacijo na jug, Maribor pa še naprej na sever.83
Da bodo mnenja trojice Miles–King–Martin naklonjena Avstrijcem tudi
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To so bila: skupno poročilo Milesa in Kinga o metodologiji določanja razmejitvene črte (2. 2. 1919),
njuno poročilo o tehničnem opisu razmejitvene črte (7. 2. 1919), Martinovo ločeno poročilo (8. 2.
1919), poročilo Milesa in Kinga o podrobnih razlogih za predlagano črto (9. 2. 1919), Kernerjevo
ločeno poročilo (9. 2. 1919) in Coolidgeov končni arbitražni odlok (17. 2. 1919) (Kuhar, "Poglavje",
str. 103–104).
Grafenauer, "Slovenska Koroška", str. 329.
Kuhar, "Poglavje", str. 146–148.
Beer in Staudinger, "Grenzziehung", str. 147–148.
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glede predloga stalne meje na Štajerskem, ni bilo verjetno za nikogar presenečenje. Nerodno za jugoslovansko stran pa je bilo v ameriških priporočilih sedaj
tudi Kernerjevo mnenje, saj je po analogiji s Koroško sedaj tudi za Štajersko kot
mejo predlagal Dravo. To pa je bilo v štajerskem primeru za Slovence precej
bolj neugodno kot v koroškem, kjer so bili pripravljeni Kernerjev kompromisni predlog takoj podpisati. Tudi Coolidge je ostal zvest svojim simpatijam do
avstrijskih zahtev. Še več, v končnem predlogu, ki ga je 14. februarja 1919 poslal
v Pariz jih še bolj razkril in jih pokazal sedaj tudi pri razmejitvi na Štajerskem. In
to kljub temu, da je sam priznaval, da je bilo poizvedovalno delo članov Milesove komisije tam manj zanesljivo:
Sicer niso opravili podobnega dela tudi za štajersko območje, toda problemi so si
toliko podobni, da jim ne delajo nobenih težkoč, razpravljati o vprašanju na podlagi analognih zaključkov, dasi za Štajersko ne z isto gotovostjo. Naj bo njihovo
dokazno gradivo še tako nepopolno, kolikor se mene tiče, mislim, da so v boljšem
položaju kot kdorkoli drug, staviti mirovni delegaciji nepristranske in strokovne
predloge. Dvomim, da bi katerakoli druga zavezniška velesila razpolagala z dokaznim gradivom enake vrednosti.84

Zatrjevanja zagovornikov Milesove arbitraže o nepristranskosti in pravičnosti niso mogla zakriti simpatij do avstrijskih ozemeljskih zahtev, ki so bile
tudi v sozvočju z namerami italijanske diplomacije. Toda na slovensko srečo
je bila tudi končna odločitev glede Štajerske pridržana odločevalcem na pariški mirovni konferenci, kjer so Jugoslovani lahko računali na močno podporo
Francozov.

Odmevi na posredovanje "nekega Mistra Coolidgea"
Na mirovni konferenci so bile reakcije na Milesovo poročilo večinoma negativne. Celo znotraj ameriške delegacije so bili številni zadržani, najbolj ostro pa je
proti Milesovi samovoljni akciji nastopil general Tasker Howard Bliss.85 Po Prepeluhovem pričevanju se je moral Brejc vseeno "pošteno potiti, da je preprečil vsaj formalni izrek razsodbe" Milesove komisije.86 V ta namen je slovenska
vlada poslala v Pariz Ehrlicha. 5. marca 1919 je nato francoski zunanji minister Stéphen Pichon zaradi "delovanja nekega Mistra Coolidgea" protestiral pri
Američanih. Ker so tudi sami člani ameriške delegacije obsodili samovoljno
84
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Kuhar, "Poglavje", str. 148.
Gigler, Die Berichte, str. 43.
Prepeluh, Pripombe, str. 214.
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Coolidgeovo akcijo, ki ni imela vladne odobritve, je poročilo Milesove komisije
ostalo v predalih.87
A kmalu se je pokazalo, da ima Wilson o Coolidgeovih in Milesovih prizadevanjih precej boljše mnenje. Kljub temu, da se je ameriška delegacija Milesovemu poročilu uradno odrekla, ga je potem Wilson pri obravnavanju koroškega vprašanja na konferenci pridno uporabljal in se nanj celo skliceval. To
je spoznal tudi Brejc, ko je na čelu posebne slovenske deputacije konec maja
1919 prispel v Pariz, da bi preprečil razpis plebiscita za Koroško.88 Da je pravzaprav glavni jugoslovanski nasprotnik v koroškem vprašanju Wilson osebno,
je razočaran ugotavljal v pismu, ki ga je 1. junija 1919 napisal Žerjavu, takrat
podpredsedniku njegove vlade:
Dragi g. doktor! Ko bi Vam hotel samo približno točno sliko o položaju podati, moral bi napisati precejšnjo brošuro. Vsaka ura prinaša drug položaj. Zato je
vse, kar je bilo še včeraj aktualno, zgolj za zgodovinarja. Danes vemo tole: Naš
nasprotnik na Koroškem je sam Wilson, ki pravi (to je dognano), da je on dal
Kor[oško] študirati, da je dobro poučen o njej, da ve, da so tam Slovenci, da pa ti
Slov[enci] ne želijo ničesar drugega, nego da postanejo Avstrijci.89

Za razliko od Milesovega gradiva o Koroški, ki je pristalo v predalu samo
formalno, pa je očitno brez podpore ostal manj znani del njegovih ugotovitev,
vezanih na Štajersko. Vseeno se zdi, da so bila tudi Milesova priporočila glede
Štajerske del diplomatskih pogovorov v Parizu. O tem priča pogovor, ki sta ga
7. marca 1919 o Milesovem poročilu imela Žolger in profesor Émil Haumont,
svetovalec francoskega premiera Georgesa Clemenceaua. Mačkovšek je vsebi-
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Prim. Grafenauer, "Slovenska Koroška", str. 342–343; Kuhar, "Poglavje", str. 151–153.
Znano je, da je posebno deputacijo pod vodstvom Brejca in ljubljanskega škofa Antona Bonaventure
Jegliča 5. junija 1919 v Parizu sprejel celo Wilson, kar je bila zasluga nekdanjega avstro-ogrskega konzula in nesojenega člana Milesove komisije Ivana Švegla. O delovanju slovenskih odposlancev v Parizu
je nastalo kar nekaj spominskih zapisov, ki so večinoma znani tudi v historiografiji. Kot beremo v
dnevniku ljubljanskega sodnika Frana Milčinskega, je bil Švegel neke vrste "mentor" članov delegacije.
Pred vsakim sestankom jih je menda pregledal, ali so pravilno oblečeni in urejeni: "S temi čevlji ne
morete iti. Salonske suknje se nosijo le ob pogrebih (smoking!). Čisto morate biti obriti, drugače vam
to Amerikanec bolj zameri, nego ako mu svojca ustrelite pred hišo!" Škofu je priporočil, da se je moral
vsakokrat obleči v najbolj slavnostna oblačila, pri čemer je menda napravil tako imeniten vtis, da so ga
naslavljali kar s kardinalom. Škof si je zlasti prizadeval, da bi vplival na pobožnega maršala Ferdinanda
Focha, "navajajoč, da so Slovenci pobožni, nemški Korošci pa brezbožni". Foch je povedal, da je sicer
že bilo izdano povelje, da jugoslovanska vojska ne sme zasesti Celovca, "toda koliko povelj se izda in
se ne posluša". Tako je Foch pripomogel, da so Jugoslovani vkorakali v Celovec. Milčinski je zabeležil
tudi dve anekdoti o Brejcu. Slovenski premier si menda ni mogel zapomniti francoske besede za številko 68 svoje sobe, v restavraciji pa se je "hudoval nad močno dekoltiranim ženstvom". Pomiril pa ga
je kar sam škof, češ "da je to pač tukaj tako običajno in da ljudje tega niti ne zapazijo". (Fran Milčinski,
Dnevnik 1914–1920, ur. Goran Schmidt (Ljubljana, 2000), str. 425-426).
ARS, AS 1655, Fond Gregorja Žerjava, Pismo Janka Brejca Gregorju Žerjavu, 1. 6. 1919.
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no Žolgerjevega pogovora s Haumontom strnil v svoj dnevnik z veliko zaskrbljenostjo:
Informacije, ki jih je podal, so za našo severno mejo porazne. /…/ Poročilo, ki ga je
oddal znameniti Miles, je povzročilo v subkomisiji za teritorijalne zadeve mnenje,
da bi bila naša najbolj naravna meja na severu Drava. Miles je v svojem poročilu
menda celo zapisal, da so celo ljudje na južnem bregu te reke, ki nočejo ničesar
slišati o Jugoslaviji. Prekmurje bi seveda odpadlo in tudi Medžimurje. Situacija je
tudi radi tega silno težka, ker glasuje dosledno ena sila vedno in povsod proti
nam. Francozi so nam naklonjeni, vendar se Tardieu ne more kot predsednik
pokazati, da je odločno na tej ali oni strani. Amerikanci se držijo Milesovega referata in Angleži jim celo utegnejo pritrditi.

Po Mačkovškovem mnenju je Haumont te informacije zaupal Žolgerju
"kot naš prijatelj". Haumont in Žolger sta skupaj iskala protiargumente, ki bi
nevtralizirali Milesove teze. Mačkovška je najbolj skrbela trditev, "da mora biti
Drava meja že radi tega, da imajo Nemci železniško zvezo (takozvano koroško
progo)". Mačkovšek je bil odločno proti, češ da je "seveda ta argument sploh
šepav in smešen, kajti železnico rabi vendar narod, ki ob nji živi". Poleg tega pa
naj bil takšen argument tudi "neumen in kaže silno površnost ali pa zavratnost:
železnica teče vendar od Maribora pa do Grabštajna po južnem bregu Drave".90
Glede razmejitve na Štajerskem so podobno stališče zagovarjali tudi italijanski diplomati. Zastopniki italijanske kraljevine so po pričevanju Ravniharja,
ki je z Brejčevo deputacijo obiskal Pariz in se o tem tudi sam prepričal, delovali izrazito pristransko, da je bilo "opaziti dolge prste italijanske v naši štreni".91
Če so pri koroškem vprašanju Italijani Wilsona na koncu radi podprli, pa so
se glede Štajerske njihova mnenja razhajala. Vsaj dokler je bil ameriški predsednik osebno prisoten v Parizu, so bili Jugoslovani glede Štajerske v precej boljši
pogajalski poziciji.92
O Milesovem delovanju je v začetku aprila 1919 izšla v Slovencu zelo kritična ocena:
Amerikanci, se je reklo, bodo po Wilsonovem receptu ločili narod od naroda, a
prišli so z laškim nožem ter hoteli nas prerezati prav na amerikansko-trust-ski
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ARS, AS 1164, škatla 1344, Dnevnik Janka Mačkovška, I, 7. 3. 1919.
"Položaj v Parizu in naša bodočnost", Slovenski narod, 12. 6. 1919, št. 137, str. 2.
Seveda pa ne gre spregledati, da so se mnenja med Wilsonom in italijanskimi državniki še bolj razhajala glede jadranskega vprašanja, saj ameriški predsednik ni pristal na priznanje Londonskega pakta
iz leta 1915. Izjema je bila Južna Tirolska, kjer je bil pripravljen popustiti italijanskim pritiskom že v
začetku januarja 1919 (Marion Dotter in Stefan Wedrac, Der hohe Preis des Friedens. Die Geschichte
der Teilung Tirols 1918–1922 (Innsbruck – Wien, ²2019), str. 114).
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način samo Nemcem v prid. Herod in Pilat: Nemec in Lah sta od tistega dne sklenila entente cordiale na podlagi sacro egoismo.93

Približno takšna podoba ameriškega častnika se je ohranila tudi v kasnejši
slovenski publicistiki, ki se deloma odraža tudi v historiografiji. Nasprotno je
značilno, da je Milesova podoba v avstrijski publicistiki in tudi v večini zgodovinskih del izrazito pozitivna, na trenutke celo herojska. Njegova intervencija
na graških pogajanjih je dobila legendarne razsežnosti, kot izhaja tudi iz spominskega zapisa člana njegove komisije Martina iz leta 1929. Ta slikoviti opis
nastopa podpolkovnika, ki je bil "ogromen, moder, pogumen in nesebičen
Amerikanec", se nam je ohranil tudi v Kuharjevem slovenskem prevodu:
Govoril je [Miles] v vojaški, robati francoščini, ki se je naučiš v Chicagu in jo potem
uporabljaš po vzorcu Rusov ali Balkancev. Ker ni razumel ne nemško in ne slovensko, so ga kot Amerikanca zvesto poslušali. Dejal jim je: "Fantje, poglejte. Ne
vidim, zakaj bi se še naprej med seboj pobijali. Saj vem, da tudi vi nočete vojne.
Sicer pa itak vsi veste, da bi vam to prineslo grom in blisk od očakov v Parizu,
vsem, enim in drugim. /…/" Na to so se lepo vsedli, napisali sporazum na košček
papirja in ga podpisali. Tako je [pod]polkovnik Miles s tem koščkom papirja rešil
Bog ve koliko človeških življenj.94

Milesov šef Coolidge je zapustil Dunaj 22. maja 1919, saj je bil poklican v
Pariz, da tam pomaga ameriški mirovni delegaciji. Tudi v Parizu ni skrival svojih
simpatij do Avstrije, kar je bilo razvidno iz njegovega prizadevanja za korekcijo
na spodnjeavstrijski meji s Češkoslovaško.95 Tudi Milesu arbitražno delovanje
ni škodovalo pri nadaljnji karieri. Vrhunec njegove službene poti je bilo 1. maja
1940 imenovanje za vodjo vojaške obveščevalne službe (MID). V tej funkciji je
bil po japonskem napadu na Pearl Harbor izpostavljen številnim očitkom glede
pomanjkljive obveščevalne podpore, ki da je povzročila znano vojaško katastrofo. A na zaslišanjih v kongresu se je znal dobro zagovarjati.96
Miles je od leta 2000 skupaj z Wilsonom in Coolidgeom ovekovečen na
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"Naš Korotan. Slovenija sebi in za Jugoslavijo", Slovenec, 4. 4. 1919, št. 77, str. 3.
Kuhar, "Poglavje", str. 100–101.
Gigler, Die Berichte, str. 43 in 46–47.
Siegfried Beer, "Sherman Miles – vor und nach Kärnten 1919. Anmerkungen zu einer hauptsächlich
nachrichtendienstlichen Karriere in der US-Armee", v: Die Kärntner Volksabstimmung 1920 und die
Geschichtsforschung, ur. Hellwig Valentin (Klagenfurt, 2002), str. 309–317, tu 311–312.
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spomeniku pred poslopjem koroške deželne vlade v Celovcu.97 Kljub analogiji,
ki se poraja na prvi pogled, razlogov za postavitev podobnega obeležja v Mariboru seveda ni. Milesovo dvoumno ravnanje pred in med "krvavim ponedeljkom" 27. januarja 1919 ni pripomoglo k umiritvi demonstrantov, prej nasprotno. In če je bil na Koroškem določen plebiscit na podlagi dela Milesove komisije, je vendarle dejstvo, da je pariška mirovna konferenca sprejela to odločitev
zaradi Wilsonovega vztrajanja. Brez osebne podpore Wilsona bi Milesovo poročilo res ostalo v predalu tudi dejansko in ne samo formalno. Če pa bi ameriški
predsednik upošteval tudi priporočila Coolidgea in Milesa o razmejitvi na Štajerskem, ki so bila naklonjena avstrijski republiki, bi bila tudi usoda Maribora
lahko drugačna.

Andrej Rahten
"CHAMPAGNE IN GRAZ AND GERMAN DEMIVIERGES" –
EVALUATION OF THE ACTIVITIES OF LIEUTENANT COLONEL
SHERMAN MILES IN STYRIA IN 1919

SUMMARY
Historiography has repeatedly stressed that, following the disintegration of
the Habsburg Monarchy, the decisive role in determining the border line in
Carinthia was played by the American Lieutenant Colonel Sherman Miles. It is
well known that the American President Thomas Woodrow Wilson, the most
influential statesman at the Paris Peace Conference of 1919, rested his decision
regarding the Carinthian plebiscite precisely on Miles' Report. The operations
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Peter-Pirkham je v spominskem članku zabeležil tudi anekdoto, da ga je nekoč eden od znanih koroških deželnozborskih poslancev oštel, češ da "Kulič" glede na priimek sploh ni Američan, temveč
Jugoslovan. Seveda je spretni diplomat, ki je gradil velik del svojih uspehov prav na komunikaciji s
šefom ameriške dunajske misije, ob tem samo prizanesljivo molčal (Peter-Pirkham, "Meine außenpolitische Tätigkeit", str. 587).
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of the Miles Commission therefore figure in historiography mainly in connection with the Carinthian question during the diplomatic negotiations at the Paris
Peace Conference. Much less known, however, is the part that Miles played in
the Styrian border dispute, which this article brings into focus by drawing on
Austrian and American, as well as Slovene sources.
The Miles Commission carried out its work within the framework of a
wider American study group for Central Europe, led from Vienna by a distinguished professor of history at Harvard, Archibald Cary Coolidge, who arrived
to Europe at the end of 1918. Although he was officially appointed chair of the
American study group in Vienna, Coolidge's competences are not entirely clear,
as his mission had an official status, but not also a diplomatic one. Coolidge sent
some of his colleagues to the capitals of countries that emerged in the territory
of the late Habsburg Monarchy. The commission thus obtained branch offices
in Budapest, Prague, Warsaw, and Zagreb. The command of the branch office
in Zagreb was taken over by Lieutenant Colonel Sherman Miles and Lieutenant LeRoy King. Coolidge collected the reports from the branch offices and forwarded the selected information to the American delegation in Paris.
Coolidge appointed Miles and King as observers in the border dispute
between Austria and Yugoslavia. The decision was made amidst heightened
tensions on the Carinthian front, whereas in mid-January 1919, Miles spontaneously offered to act as a mediator in the Yugoslav-Austrian negotiations
in Graz. He proposed to travel through Carinthia and assess the atmosphere
among its population in the company of one representative from either side
in the dispute. The resulting assessment would provide the basis for the provisional demarcation of the border line between the Austrian and Yugoslav
armies. Reluctantly, the Slovene side ultimately agreed to such a proposal.
The mere announcement that Miles was to conduct an inquiry into Carinthia instilled new hope in the ethnic German population of the former Lower
Styria. In their eyes, the American commission was one of the last – if not the
last – opportunity to neutralize the consequences of measures taken by General Rudolf Maister. At the request of the Styrian provincial government, Miles
first set out to Maribor on 20 January 1919 and also scouted its surroundings.
Before his second visit, the German inhabitants of Maribor already started to
organize a plebiscite for Austria. When in Maribor on 27 January 1919, the Miles
Commission ran into riots, which erupted when German protesters, led by the
former Mayor Johann Schmiderer, tried to hand over to the Americans improvised ballots demanding for the city to be incorporated into the Republic of
German Austria. The tensions culminated in shooting, which claimed several
casualties among the protesters. However, Miles rejected wishes of the Styrian
Germans to act also as arbiter regarding the border delimitation in Styria.
After the Maribor affray, Miles continued to Carinthia to carry out the arbi-
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tration. The commission passed through Carinthia in two automobiles in a
journey that lasted from 28 January to 6 February 1919. The Americans compiled extensive documentation, in which they primarily presented proposals for drawing the demarcation line in Carinthia, which was to run along the
Karawanks massif. What is less known is that the members of the Miles commission also brought forth a solution for the delimitation of the border in Styria. Although Miles conducted a far less extensive field research here, his assessment of the situation rested heavily on the analogy with Carinthia. More specifically, in line with presumably economic criteria, he drew a border line that ran
along the Pohorje mountain range, the Drava River, the Slovenske gorice hills,
and the River Mura, thus envisioning the incorporation of both Maribor and
Radkersburg into Austria. If this was to be the case, Austria would clearly have
to renounce the city of Ptuj; however, he considered such a solution to be just.
Whereas Wilson heeded Miles' opinion regarding Carinthia and championed
the Carinthian plebiscite, he listened to the Yugoslav arguments regarding the
demarcation of the Styrian border. If the American president had followed the
pro-Austrian recommendations of the Miles commission on the Styrian issue as
well, Maribor might have well met a different fate.
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Izvleček:

Članek obravnava delovanje 14. grenadirske divizije Waffen-SS na Slovenskem
proti partizanom v dveh obdobjih v zadnjem letu druge svetovne vojne. Kot
ena izmed divizij Waffen-SS, formirana iz ne-nemških oz. ne-germanskih
pripadnikov, je sodelovala v frontnih bojih proti sovjetski Rdeči armadi ter
v bojih proti slovaškim in slovenskim partizanom. V Sloveniji je primarno
delovala na območju t. i. Spodnje Štajerske in je najbolj znana po operaciji
na Menini planini, a so bili deli diviziji poslani tudi v boje proti partizanom
na Dolenjsko ter Gorenjsko. Ne glede na obseg, dokaj dobro oborožitev in
predhodne bojne izkušnje, galicijska divizija ni zabeležila večjih uspehov v boju
proti slovenskemu narodno-osvobodilnemu gibanju.

Ključne besede:
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vojska in partizanski odredi Slovenije, kolaboracija, tretji rajh
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Med formacijami Waffen-SS, ki so delovale v Sloveniji, sodi tudi 14. grenadirska
divizija Waffen-SS (ukrajinska št. 1) (nemško: 14. Waffen-Grenadier-Division-der SS (ukrainische Nr. 1)). Divizija je prišla v Slovenijo na podlagi poročila
HSSPF Alpenland Erwina Rösenerja po (neuspešno) končani protipartizanski
operaciji decembra 1944 na Spodnjem Štajerskem. Rösener je tako sredi januarja 1945 zahteval dodatne sile za očiščenje terena in tako se je Vrhovno poveljstvo Wehrmachta (OKW) odločilo, da iz Slovaške v Slovenijo premesti ukrajinsko divizijo.1
Ukrajinska divizija je nadomestila 31. SS-prostovoljno grenadirsko divizijo,
ki je bila poslana na madžarsko fronto proti Sovjetom. Kratkotrajna istočasna
prisotnost dveh divizij Waffen-SS na istem (slovenskem) ozemlju ter odhod
ene iz slovenskega ozemlja je povzročila tudi nekatere napačne navedbe v slovenskem zgodovinopisju, in sicer da je bila 31. SS-divizija vključena v 14. SS-divizijo.2

Od ustanovitve do prihoda v Slovenijo
Ob pričetku druge svetovne vojne je bila vzhodna Galicija del poljske republike. Slednja je propadla po skupni nemško-sovjetski invaziji, čemur je sledila
tudi razdelitev novo-osvojenega ozemlja, na podlagi predhodno podpisanega
pakta Ribbentrop-Molotov. Vzhodna Galicija, v kateri je leta 1939 živelo skoraj
šest milijonov ljudi (večino – 64,1 % so predstavljali Ukrajinci), je postal del
sovjetskega felda. Po nemškem napadu na Sovjetsko zvezo 22. junija 1941 se je
to spremenilo.3
V okupirani Galiciji so nacistični funkcionarji sprva načrtovali ustanovitev
ukrajinske države (pod nacističnim nadzorom), a so se pozneje načrti spremenili: vzhodno Galicijo so pripojili Generalni guberniji (Generalgouvernement),
ki je zajemala večji del nekdanje poljske republike, medtem ko je preostala
Ukrajina postala del Rajhovskega komisariata Ukrajina (Reichskommissariat Ukraine). Vzhodna Galicija je bila pod avstrijsko nadvlado kronska dežela
(Kronland) in je bila zaznamovana tudi z germansko kulturo (preko nemških

1

2

3

Michael James Melnyk, To Battle: The Formation and History of the 14. Galician SS Volunteer Division
(Solihull, 2002), str. 215 (dalje: Melnyk, To Battle).
Jože Marolt, Šercerjeva brigada na Štajerskem (Maribor, 1993), str. 324 (dalje: Marolt, Šercerjeva brigada); Miroslav Stiplovšek, Šlandrova brigada (Ljubljana, 1971), str. 660 (dalje: Stiplovšek, Šlandrova
brigada); Milan Ževart, Lackov odred: Lackova četa, Lackov bataljon, Pohorski-Lackov odred: 1. knjiga
(Maribor, 1988), str. 376; Marjan Žnidarič, Na krilih junaštva in tovarištva: Pregled zgodovine XIV. divizije (Ljubljana, 2009), str. 279.
Michael O. Logusz, Galicia Division: The Waffen-SS 14th Grenadier Division 1943–1945 (Atglen,
1997), str. 39 (dalje: Logusz, Galicia Division).
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in avstrijskih kolonistov). Leta 1939 je bilo v vzhodni Galiciji okoli 55 tisoč
Nemcev, pri čemer so nacistični rasni "strokovnjaki" šteli druge prebivalce Galicije za delno germanske (vsaj po krvi) in s tem rasno boljše od preostalega slovanskega življa. Ko so po izgubah na vzhodni fronti pričeli iskati nove delavce
in vojake, so se med drugim pričeli ozirati tudi na rasno "manjvredne" ljudi, ki
so bili pod nacistično kontrolo.4
Predlog za ustanovitev divizije, sestavljene iz Ukrajincev, je prišel s strani
generalnega guvernerja Galicije Otta Wächterja (1901–1949), ki je 1. marca
1943 Himmlerju poslal pismo. Slednji je bil tej ideji naklonjen in že isti mesec
pooblastil Wächterja, da nadzoruje proces rekrutiranja vojakov. Naloga je bila
nato zaupana Ukrajinskemu osrednjemu odboru, ustanovljenem aprila 1940 in
zadolženemu za pomoč pri obravnavi več deset tisoč Ukrajincev, ki so pribežali
v gubernijo s sovjetskega ozemlja. Že konec marca 1943 so začeli iskati prostovoljce za divizijo, pri čemer je bil odziv več kot zadovoljiv; do konca junija
se je prijavilo okoli 80.000 rekrutov. Ker je to presegalo okvir (ene) divizije, je
divizijski vojaški odbor pričel s selekcijskim postopkom (starost in predhodna
vojaška kariera), preko katerega so zmanjšali število na 53 tisoč. Med majem in
junijem 1943 so dejansko vpoklicali 42.000 ljudi, pri čemer so jih 27.000 spoznali primerne za vojaško službo od teh pa so jih v divizijske vrste uvrstili le
trinajst tisoč.5
Julija istega leta se je pričelo formiranje divizije v glavnem galicijskem mestu
Lvovu (dan. L'viv), od koder so pričeli odhajati transporti bodočih podčastnikov, zdravnikov in vojaških kaplanov ter pripadnikov specialističnih rodov
(artilerija, zračna obramba, zveze, inženirstvo ...) v nemške vojaške šole, medtem ko je bilo moštvo poslano v Heidelager. A še preden je bila divizija dejansko formirana, so februarja 1944 v boj proti pro-sovjetski 1. ukrajinski partizanski diviziji poslali bojno skupino. Partizanska divizija je prodrla iz Belorusije v
Generalno gubernijo.6
V začetku julija 1944 je divizija skorajda že končala urjenje, ko je bila poslana sprva nazaj v Galicijo, nato pa na vzhodno fronto proti sovjetski Rdeči armadi. Kako hudi boji so potekali, dokazuje usoda 29. grenadirskega polka Waffen-SS, ki je v petih dneh bojev izgubila vse poveljnike (od 275 pripadnikov štabne
čete je ostala nepoškodovana le sedmerica vojakov) in so posledično polk razpustili ter preživelo moštvo vključili v 30. in 31. polk.
Konec julija tega leta so se nemške sile, vključno z Galizien, umaknile pred
sovjetskimi silami ter zapustile galicijsko ter ukrajinsko ozemlje. Divizija se
je umaknila v Karpate, kjer so reorganizirali in popolnili zdesetkano divizijo.
4
5
6

Logusz, Galicia Division, str. 27–51.
Prav tam, str. 51–94.
Prav tam, str. 95–151.
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Konec septembra je bila divizija v boj proti pro-sovjetskim vstajnikom na Slovaškem, ki so pričeli upor proti Nemcem. Divizijo so večinoma uporabili za
varovanje komunikacij, pri čemer so hkrati usposabljali tudi na novo vključeno
moštvo. Sredi januarja 1945 so divizijo ponovno uporabili za boj proti Rdeči
armadi.7
Dne 21. januarja je divizijsko poveljstvo dobilo ukaz, da mora zapustiti slovaško ozemlje in se odpraviti na Spodnjo Štajersko, kjer bo končala svojo reorganizacijo in s tem dosegla popolno bojno pripravljenost. Podrejena bo HSSPF
Alpenland v Ljubljani, pri čemer bo sodelovala s svojimi enotami v boju proti
slovenskim partizanom. Ker je bil železniški transport omejen, je morala večina
divizije pot do Slovenije opraviti peš (razdeljena na dva dela); z železnico so
transportirali le težko artilerijo in večji del divizijskih tovornjakov (ki so vlekli
to artilerijo). 31. januarja so divizijski pripadniki začeli dolg pohod proti Mariboru, kamor so prispeli 28. februarja t. l. Na poti med avstrijskim Gradcem in
slovenskim Mariborom so divizijske enote postale tarče zavezniških letalcev, ki
so bili nastanjeni v Italiji. Posledično so bili prisiljeni uvesti le nočne pohode, s
čimer so se zaščitili pred letalskimi napadi, a bili tako bolj izpostavljeni morebitnim partizanskim napadom.8

Delovanje na Spodnjem Štajerskem
Od treh divizijskih skupin je na slovensko ozemlje prva prispela Marschgruppe C, ki je uporabljala železniški transport. Med prvimi divizijskimi enotami je bila tudi poljska bolnišnica, ki je v Maribor prispela 28. oz. 29. januarja 1945 in je bila sprva nameščena v bombardirano vojašnico. Istočasno
je prišla tudi divizijska protiletalska četa, katerih devet protiletalskih topov
kalibra 37 mm je bilo nemudoma vključenih v zračno obrambo Maribora.
Marschgruppe A je v Slovenijo prišla konec februarja, medtem ko so zadnje divizijske enote prispele šele v prvem tednu marca.9
Gauleiter Siegfried Uiberreither (1908–1984) je bil presenečen nad nepričakovanim prihodom divizije; vojaške oblasti so ga namreč pozabile obvestiti,
da bo divizija nameščena v "njegovo" regijo. Sprva je prisotnost divizije zavračal,
pri čemer je trdil, da na njegovem ozemlju vladata le "mir in red".10 Divizija je
7

8
9
10

Prav tam, str. 188–308. Za več o delovanju ukrajinske divizije na Slovaškem glej: Michal Šmigel' in
Aleksandr Cherkasov, "The 14th Waffen-Grenadier-Division of the SS 'Galizien No. 1' in Slovakia
(1944–1945): Battles and Repressions", Bylye Gody 28 (2013), str. 61–72.
Ibid, str. 308–318, Melnyk, To Battle, str. 217.
Melnyk, To Battle, str. 218.
Odpor proti prisotnosti ukrajinske divizije je bil očiten predvsem na območju Deutschlandsberga,
kjer je bil nameščen šolski in nadomestni polk, zaradi česar je moral pri lokalnih oblasteh v prid divi-
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Skupina pripadnikov 14. SS-divizije z dobro vidnimi oznakami divizije na ovratnikih, marec 1945,
Slovenija (AMM)

bila razmeščena po širšem območju Spodnje Štajerske kot tudi preko meje v
Avstriji (nekako v območju 70 x 50 km). Divizijski štab se je nahajal v Selnici ob
Dravi; 29. polk je bil nameščen na področju severno in južno od Maribor, pri
čemer se je štab nahajal v Slovenskih Konjicah; 30. polk je imel štab v Velenju
ter enote jugovzhodno od Slovenj Gradca; 31. polk je bil razmeščen na obmejnem področju Ruš, Fale, in Radelj ob Dravi, pri čemer je bil polkovni štab garniziran v Lovrencu na Pohorju. Fusilirski bataljon je imel štab v Zgornji Polskavi
ter enote v okolici Slovenske Bistrice. Artilerijski polk je bil porazdeljen po Spodnji Štajerski, s čimer je lahko podpiral pehotne polke: štab polka se je nahajal
pri divizijskem štabu v Selnici, 1. bataljon v Slovenski Bistrici, 2. bataljon je bil
pri 30. polku, 3. bataljon z 31. polkom ter 4. bataljon zahodno od Slovenske
Bistrice. Protitankovski bataljon je bil nastanjen v Slovenski Bistrici; bataljon
za zveze v Rušah. Oskrbovalne enote so se nahajale v avstrijskem Leibnitzu ter
slovenski Slivnici; inženirski bataljon v Muti in Radljah; poljsko-nadomestni
bataljon v avstrijskih mestih Eibiswaldu, Armfelsu in Leutschachu; ter šolski
in nadomestni polk je bil nastanjen v okolici avstrijskega Deutschlandsberga

zije posredovati sam Gauleiter (Wolf-Dietrich Heinke, The Ukrainian Division 'Galicia' 1943–45: A
Memoir (Toronto, 1988), str. 99 (dalje: Heinke, The Ukrainian Division).
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(s sedežem polka v tem mestu). Kot rečeno, se je divizijska poljska bolnišnica
sprva nahajala v Mariboru, nato pa je bila premeščena v Celje.11
Divizijske enote so bile odgovorne za zaščito področja in izvajanje boja
proti partizanom. Že predhodnice divizije so se soočale z manjšimi partizanskimi napadi na posameznike oz. manjše skupine, pri čemer so zabeležili tudi prve
žrtve. Vseeno je divizija storila vse, da je zaščitila najpomembnejše prometne,
industrijske in druge strateške objekte na svojem področju. Poleg tega stacionarnega delovanja (pri čemer so tudi zanemarili načrtovano dodatno urjenje
(novih) vojakov) so predvsem na Pohorje začeli pošiljati skupine, ki naj bi našle
in napadle tamkajšnje partizane. V prvih desetih dneh po prihodu divizijskih
enot na Spodnjo Štajersko so preko teh ofenzivnih in defenzivnih akcij uspeli
zagotoviti nadzor nad cesto in železnico Maribor–Celje.12
15. februarja je obveščevalni center partizanske 14. divizije poročal o prihodu 14. SS ukrajinske divizije, ki je bila v tem času že vpletena v akcije na področju Smrekovca in Mozirskih planin. Dalje so omenili prisotnost treh polkov (29.
do 31.), pri čemer naj bi vsak polk imel tri bataljone, 13. artilerijsko in 14. tankovsko četo. Vsi bataljoni naj bi imeli 3 pehotne in eno težko četo. Bataljon naj
bi imel med 500 in 600 vojakov, medtem ko naj bi celotna divizija štela med pet
in šest tisoč pripadnikov. Glede oborožitve so zabeležili, da ima vsaka pehotna
četa 2 lahka mitraljeza (in ostali vojaki puške), medtem ko je imela težka četa
3 lahke in en težki minomet kot tudi šest težkih mitraljezov. 13. artilerijska četa
naj bi imela šest topov kalibra 7,5 cm ter en top 15 cm. Ugotovili so, da je 97 %
moštva ukrajinske narodnosti, pri čemer je njihova morala slaba. Obveščevalni
oddelek (dalje OBOD) Glavnega štaba NOV in POS (dalje GŠS) je 16. februarja
posredoval Vrhovnemu štabu NOV in POJ (dalje VŠJ) informacijo o prisotnosti
Ukrajincev na Slovenskem. Čez tri dni so prvič VŠJ-u omenili, da je na sektor
Maribor prišla 14. SS-divizija.13
Istočasno so v divizijo prihajali tudi posamezni Ukrajinci (prisilni delavci,
interniranci v koncentracijskih taboriščih, dezerterji iz drugih enot ...), ki so v
diviziji sorojakov videli možnost za preživetje.14 To dejstvo so (pozneje) potrdili tudi partizanski obveščevalci Kamniško-zasavskega odreda (dalje KZO) v
poročilu glede angažiranosti pripadnikov 3. bataljona 31. polka v marcu 1945:

11
12

13

14

Logusz, Galicia Division, str. 317–319; Melnyk, To Battle, str. 233.
Heinke, The Ukrainian Division, str. 100–101; Melnyk, To Battle, str. 235. O pomenu železnice na
Spodnjem Štajerskem glej: Marjan Žnidarič, Železničarji in železnice v času okupacije in narodnoosvobodilnega bojna na slovenskem Štajerskem (Ljubljana, 1990).
Arhiv Republike Slovenije (ARS), AS 1851, t. e. 51, a. e. 1638, depeša obveščevalnega centra 14. divizije
Glavnemu štabu NOV in POS (GŠS) št. 38 z dne 15. marca 1945; ARS, AS 1851, t. e. 51, a. e. 1613, depeša
št. 307 z dne 16. februarja 1945, depeša št. 359 z dne 19. februarja 1945.
Logusz, Galicia Division, str. 326–328.
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Posebnega veselja do tega [izvajanje protipartizanskega boja] seveda niso imeli,
ker so pripadniki tega bataljona bili večinoma pobrani iz koncentracijskih
taborišč, ali ujeti nekdanji polski [sic] ali ruski partizani. Ko so bili nastanjeni
ob cesti Domžale–Trojane, so se začeli upirati, podtalno rovariti in izkati zvez
z našimi edinicami. Zato jih je vodstvo mnogo razorožilo, kar pa je njihovo, že
itako slabo moralo še poslabšalo, ter so se začeli predajati.15

Šele 28. februarja je Rösener16 poslal posebno povelje vsem podrejenim
enotam in ustanovam, v katerem je zapisal sledeče:
Na povelje državne vodje SS je bila pod moje poveljstvo začasno dodeljena in bila
podrejena ena SS-enota. V preprečitev prijateljskega ognja je potrebno vedeti, da
so pripadniki te SS-enote v večji meri Ukrajinci in govorijo le slabo nemščino.
Razpoznavni znaki: SS-uniforma, na desnem ovratniku galicijski lev (bel na
črnem), na levi nadlahti galicijski lev (zlat na modrem).17

V tem času je postalo jasno, da Nemci kljub izgubam na frontah ne
bodo brez boja prepustili partizanom spodnještajersko ozemlje, ki je postalo pomembno za umik in oskrbovanje enot na madžarski in jugoslovanski
fronti. Zato se je VŠJ 12. februarja odločil, da ohrani enote 4. operativne cone
za končne boje in je tako ukazal premik 14. partizanske divizije in Operativnega štaba VI. in XI. brigade na Dolenjsko in to preko Hrvaškega Zagorja; na
Spodnjem Štajerskem bi ostali le odredi, ki so zaradi velikosti (majhnosti) bili
bolj primerni za izogibanje sovražnikovih sunkov. Počasi so se premikali proti
Savi, a se je izkazalo, da zaradi narasle Save in sovražnikovih položajev tega ne
bodo mogli storiti.18
GŠS je 6. marca ukazal Šercerjevi in Bračičevi brigadi, da prenehata s poskusi prehoda reke in se odpravita na sever proti Pohorju. 8. marca je Šercerjeva
brigada bila na Mozirskih planinah: štab brigade s 1. in 2. bataljonom v Žekovcu
nad Mozirjem, 3. bataljon na domačiji Zagradišnik in jurišni bataljon na domačiji Keber na območju Radegunde. Vsi bataljoni so zavarovali svoje položaje in
postavili zasede.19 Na teh položajih jih je presenetila prva večja protipartizan-

15

16

17
18
19

ARS, AS 1851, t. e. 105, a. e. 2087, poročilo Obveščevalnega centra (OC) Štaba Kamniško-zasavskega
odreda (KZO) z dne 6. aprila 1945.
V poznejših interakcijah med Rösenerjem in divizijo se je, po navedbah takratnega načelnika štaba
divizije Heinkeja, izkazalo, da Rösener želi čim več iztržiti s prisotnostjo divizije pod njegovim poveljstvom, pri čemer se je vpletal tudi v taktiko delovanje. Glede slednjega ga niso vedno poslušali, saj ni
bil profesionalni vojak (Heinke, The Ukrainian Division, str. 101).
ARS, AS 1621, t. e. 2, povelje HSSPF Alpenland z dne 28. februarja 1945.
Stiplovšek, Šlandrova brigada, str. 642–647.
Marolt, Šercerjeva brigada, str. 323–324.
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Skupina pripadnikov 14. SS-divizije marca 1945 v vasi Rače-Fram (AMM)

ska akcija, v kateri je sodelovala tudi divizija in sicer Operacija Nevihta (Unternehmen Donnerwetter).20
Istega dne, 6. marca, je iz Ljubljane v Medvode prišla prva večja skupina
(okoli tisoč vojakov), ki so naslednjega dne nadaljevali pot proti Kamniku. 7.
marca je prišla skupina 500 SS vojakov iz ljubljanskega Polja proti Medvodam;
tu so ostali do 9. marca, nakar so nadaljevali pot proti Kamniku. Po navedbah
partizanskih obveščevalcev so bili v skupini poleg Nemcev tudi Romuni, Hrvati
in Čehi,21 ki so pripadali 14. SS-diviziji. Pozneje so zabeležili še en premik iz te
divizije: med 13. in 15. marcem je v okolico Škofje Loke (ponovno iz ljubljanskega Polja) prišla večja skupina okoli 1500 vojakov.22 Ti premiki so nakazovali
prihodnje ofenzivne akcije divizije na Štajerskem in Gorenjskem, česar so se
zavedali tudi v GŠS.23
Nemška taktika je bila sledeča: po vzpostavitvi obkolitvenega obroča okoli
operativnega območja, kjer so se nahajale partizanske enote, so v hribe poslali
20
21

22

23

Melnyk, To Battle, str. 240.
Prisotnost teh narodnosti v 14. SS-diviziji v večjemu številu je nemogoča, toda ta opis lahko pripišemo
nepoznavanju razlik med vzhodnoevropskimi jeziki. Obstaja seveda možnost, da so bili to pripadniki
drugih enot, ki so potovali istočasno z galicijsko divizijo.
ARS, AS 1848, t. e. 32, a. e. 615, Informacijsko poročilo št. 68 OC štaba 9. korpusa z dne 19. marca 1945;
ARS, AS 1848, t. e. 45, a. e. 818, depeša št. 645 OC 9. korpusa z dne 15. marca 1945.
ARS, AS 1851, t. e. 26, a. e. 1052, informacijsko poročilo št. 905/45 z dne 22. marca 1945.
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vode oz. čete, ki so delovale samostojno v boju proti partizanom. Ukrajinci so
pred pričetkom ofenzive prejeli za tri dni "železnih" obrokov (3 zavitke piškotov, 3 male konzerve svinjine in 3 cigare).24
9. marca ob 11. uri so "esesovci s poševnimi očmi"25 prodrli iz Šmihela ter
blizu Gostečnika naleteli na zasede 2. čete jurišnega bataljona Šercerjeve brigade.
Močan napad je povzročil samovoljen umik čete s položajev, s čimer so Ukrajinci
zasegli njihove položaje. 1. četa jurišnega bataljona, ki je prihitela na pomoč, ni
bila obveščena o partizanskem umiku in je padla v zasedo; v boju na jasi brez
kritja je padlo četverica borcev, medtem ko je bilo sedem partizanov ranjenih.
Istočasno so Ukrajinci napadli tudi položaje 3. bataljona, ki se je moral delno
umakniti. Ponoči so se prenehali spopadi, kar so izkoristili partizani Šercerjeve
brigade za premik na nove položaje: preko Trnavskega grebena, Goličke planine do požgane Mozirske koče. Naslednji dan je brigada pričela z umikom proti
severu, ko so na položajih pod Mrzlim vrhom ugotovili, da so nemške sile sklenile
obroč okoli Mozirskih planin. Partizanski poveljniki so se odločili povzpeti na
Ojstrov vrh, kjer so v spopadu ubili več esesovcev in jih pet tudi zajeli. Slednji so
na zaslišanju na štabu brigade razkrili namen ofenzive in podatke o diviziji.
Ves dan so se vrstili napadi Ukrajincev na partizanske položaje, pri čemer
naj bi bili Ukrajinci in Čerkezi opiti s "šturmrumom". Pomočnik političnega
komisarja Šercerjeve brigade je za ta dan ocenil, da so nemške sile izgubile 39
padlih in okoli 80 ranjenih vojakov, medtem ko so partizani imeli 5 padlih in 11
ranjenih. V bojih so partizani zasegli eno brzostrelko, 2 puški, pištolo in nekaj
opreme. Zvečer so Ukrajinci prekinili napade in se utaborili na planini Kal,
medtem ko so se partizani ponovno namenili premakniti proti Dobrovljam.
A ogledi izvidnikov so pokazali, da je ta smer premočno zavarovana z nemškimi položaji, zato so se odločili, da se štab brigade umakne na Konjščico. Tu so
sprejeli borbo z ukrajinsko kolono, ki se je spuščala iz Mozirske koče, pri čemer
so jih partizani presenetili z napadom iz dveh strani. Kolona se je umaknila, pri
čemer so pripadniki 2. bataljona zajeli štiri pijane esesovce, 2 težka minometa,
1 brzostrelko, 2 puški ter vojaško opremo. Po umiku ukrajinske kolone se je
oglasila sovražnikova artilerija iz Rečice ob Savinji, ki je dve uri obstreljevala
vzhodna pobočja Konjščice.
Po precej neuspešni artilerijski predpripravi so sledili novi napadi na partizanske položaje pri Kortnerju in Golički loki; po treh sovražnikovih napadih so

24
25

Arhiv Michaela Melnyka (AMM), neobjavljeni spomini Walterja K.
Različni slovenski avtorji navajajo, da so se v vrstah ukrajinske divizije nahajali tudi "Čerkezi" (torej
vzhodni prostovoljci s področja Kavkaza), a to ne potrjujejo nemški oz. ukrajinski viri o diviziji.
Posledično lahko domnevamo, da so se ofenzive udeležili tudi nekatere druge manjše enote s pripadniki, izhajajoč iz (kavkaškega oz. azijskega) ozemlja Sovjetske zveze (glej npr. Franc Sever, Past na
Menini planini: Kako smo prelisičili XIV. SS-divizijo Galizien na Menini planini (Celje, 2009), str. 20
(dalje: Sever, Past na Menini planini)).
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Pripadnik
14.
SS-divizije v snežnem
rovu med boji na
Menini planini marca
1945 (AMM)

partizani izvedli protinapad, pri čemer jih je najbolj oviralo samostojno mitralješko gnezdo, ki je krilo umik preostalim Ukrajincem. V naskoku so partizani
ubili več "Čerkezov" in enega ujeli, kot tudi zaplenili mitraljez "Šarac". Istega dne
so Ukrajinci poskušali, tudi ob artilerijski podpori, prodreti preko partizanskih
južnih položajev v okolici domačije Bursečnik.
Noč je prinesla novo možnost za umik pred sovražnikom; zdaj so se partizanski poveljniki odločili na premik v Jazbine nad Mozirjem. To je bilo območje,
katerega so ukrajinske sile nedavno prečesale. S tem so se partizani umaknili na
področje, za katerega so nemški poveljniki menili, da je očiščeno. 12. marca
zjutraj so po neopaženemu pohodu mimo sovražnikovih zased in položajev
prispeli v Jazbine, kjer so v miru preživeli dan. Zvečer so zapustili tudi te položaje kot tudi Mozirske planine in naslednji dan prišli na Razborje, kjer so ostali
nadaljnje tri dni. Po ocenah Šercerjeve brigade so Nemci v treh dneh izgubili
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okoli 210 padlih in 260 ranjenih kot tudi 22 ujetih vojakov.26 V bojih so partizani zaplenili tudi 27 pušk, 2 minometa, 2 strojnici, 1 brzostrelko, 3 pištole ter
večjo količino strelivo. Istočasno pa so utrpeli izgubo 17 padlih, 21 ranjenih in
55 pogrešanih borcev ter 25 pušk, 4 strojnic in 3 brzostrelk.27
Prvi stik s partizani iz Bračičeve brigade so Ukrajinci vzpostavili 9. marca
na jugu Mozirskih planin, ko so prodirali iz položajev na črti Mozirje–Šmihel.
Prvotni napad je potisnil partizanske branilce nazaj, pri čemer so zavzeli nove
položaje pri vasi Trnavče. Branilci so do noči zavrnili več napadov Ukrajincev,
ki so uspeli priti vse do vasi; proti večeru so se Ukrajinci umaknili.28 10. marca
so potekali spopadi na črti Bele Vode (Visočnik)–Sv. Radegunda, ki so se nato
prevesili še v naslednji dan. Zjutraj 11. marca so najhujši spopadi potekali na
območju Mozirska koča–Planina; po uri in pol dolgem spopadu so se partizanski branilci umaknili v smeri Poljan.
Ko je predhodnica 14. partizanske divizije naletela na ukrajinsko četo,
katero je napadla, jo razbila in zaplenila štiri mitraljeze s pripadajočim strelivom, je razkrila premik partizanske divizije, ki je bila posledično izpostavljena
tudi artilerijskemu in minometnemu obstreljevanju iz Mozirja in Šoštanja. Med
umikom so partizanske položaje napadale prodirajoče se ukrajinske enote iz
Mozirja in Sv. Florjana pri Šoštanju. Zaradi bližine med položaji obeh strani se
je večkrat zgodilo, da so ukrajinski artileristi obstreljevali svoje rojake na planini29.30 Kljub temu se je partizanska množica organizirano umikala iz operativnega področja ukrajinske divizije. V bojih je samo Bračičeva brigada izgubila osem padlih in štiri ranjene, medtem ko so ukrajinske izgube ocenili na 50
mrtvih, veliko ranjenih in enega ujetega.31
Ofenziva se je nadaljevala na planini Menini, kjer je ukrajinska divizija z drugimi enotami32 ponovno ustvarila obroč, in sicer po cestah Kamnik–Motnik–
26

27
28

29

30
31
32

Divizija je po lastnih podatkih utrpela le enega mrtvega in nekaj ranjenih, kar je bolj verjetno od prikazanih partizanskih poročil; po slednjih naj bi tako divizija izgubila kar za bataljon vojakov (Heinke,
The Ukrainian Division, str. 102).
Marolt, Šercerjeva brigada, str. 325–336.
Mirko Fajdiga, Bračičeva brigada na Štajerskem, Koroškem in Gorenjskem: II. del: 2. knjiga (Maribor,
1994), str. 537 (dalje: Fajdiga, Bračičeva brigada).
To potrjujejo tudi pričevanja ukrajinskih vojakov: po prvem spopadu med Ukrajinci in partizani so
esesovci poklicali na pomoč artilerijsko podporo, a še preden se je začela, so esesovci napadli partizanske položaje in ugotovili, da so se slednji že umaknili na nove položaje. Tako jih je presenetilo lastno artilerijsko obstreljevanje na starih partizanskih položajih (AMM, neobjavljeni spomini
Walterja K.).
Melnyk, To Battle, str. 242; Fajdiga, Bračičeva brigada, str. 538–543.
Fajdiga, Bračičeva brigada, str. 540.
Po navedbah Severja naj bi imela ukrajinska divizija na voljo "oklepno enoto in transporterje" v času
operacije na Menini planini (Sever, Past na Menini planini, 20). Ker v njeni sestavi ni bilo nobenih
oklepnih vozil, so le-ta morala pripadala drugi nemški enoti. Oklepna vozila (oz. t. i. avtoblinde) so
bile uporabljena za patruljiranje po cestah okoli obroča (ARS, AS 1851, t. e. 57, a. e. 1659, depeša IV.
operativne cone GŠS-ju št. 31 z dne 14. marca 1945).
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Vransko in Kamnik–Črnivec–Gornji Grad–Nazarje–Vransko.33 V obroču so
se znašli Operativni štab 6. in 11. brigade (z obema brigadama), 4. bataljon 3.
brigade Narodne obrambe (dalje NO) ter okoli petdesetih terenskih delavcev.
Bataljon Narodne obrambe se je umikal proti Zasavskim revirjem, a je padel v
nemško operacijsko področje.34
Vse tri partizanske enote so zvečer 13. marca zasedle položaje okoli vrhov
Menine planine, ki je bila pokrita z meter in pol do dva metra debelo snežno
odejo, ki je onemogočala premikanje kot tudi prenočevanje. Ponoči je štab 4.
operativne cone ukazal operativnemu štabu pod vodstvom Franca Severja-Frante, da se morajo takoj prebiti iz obroča in sicer preko Tuhinjske doline na
Šipek. Med nočnim premikom so padli v nemško (ukrajinsko) zasedo v dolini
Kozji hrbet pri Špitaliču (pri čemer so bili ranjeni trije borci), zato so se partizanske enote umaknile nazaj ter se proti večeru utaborile na območju Slape–
Vivodnik; nočni pohod ni bil potekal brez težav, ker so se ponoči izgubili komisar, njegov pomočnik in načelnik operativnega štaba.
Naslednjega dne (14. marca) je Sever ponovno prejel ukaz, da se morajo
partizani nemudoma umakniti iz Menine planine; čez dan so bile poslane izvidniške patrulje, da bi ugotovile lokacijo nemških (ukrajinskih) zased oz. položajev. Istočasno so iz skrivališča prinesli tudi večjo število streliva, ročnih bomb
in druge vojaške opreme, ki je bila vse bolj potrebna. Tega dne so bile partizanske enote v nemškem obroču razporejene sledeče: pobočje Vivodnika in
kote 1445 je zasedala Zidanškova brigada, jugovzhodno od nje (na koti 1439)
je bil 4. bataljon 3. brigade NO, Šlandrova brigada je imela položaje na Šavnici
in Višavnici, medtem ko se je operativni štab namestil med obema brigadama.35

33

34

35

4. operativna cona je poročala, da je 12. marca cesto Domžale–Trojane–Gomiljsko zasedla kozaška
divizija, ki je sem prišla iz Zasavja in Dolenjske, cesto Kamnik–Vransko–Menina planino ter Zadreško
dolino zasedla "Vlasova divizija", ki je sem prišla iz Kranja, medtem ko je cesto Mozirje–Ljubno–
Špeh–Luče–Solčava–Črna–Bele Vode zasedla 14. SS ukrajinska divizija (ARS, AS 1851, t. e. 57, a. e.
1659, depeša IV. operativne cone GŠS-ju št. 23 z dne 13. marca 1945). Medtem ko je Vlasova divizija zagotovo tudi ukrajinska divizija, bolj preseneča prisotnost kozaške divizije, katere drugi viri ne
navajajo. Najmanj en ukrajinski poveljnik voda je v spominih zabeležil tudi prisotnost enote nemškega vojnega letalstva (Luftwaffe), ki je sodelovala v prečesavanju terena (AMM, neobjavljeni spomini
Romana K.). Med še vedno neidentificiranimi enotami je tudi ukrajinski bataljon, pod poveljstvom
ruskega majorja Grafa Silova, ki je bil aktiven v celjskem in konjiškem okrožju; bataljon je v prvi polovici marca 1945 storil več zločinov proti civilnemu prebivalstvu na širšem področju Mozirskih planin
(ARS, AS 220, t. e. 52, odločba Komisije za ugotavljanje zločinov okupatorjev in njihovih pomagačev (KOZUP) Š-2521). Silov namreč ni bil nikoli častnik v sestavi ukrajinske divizije (AMM, tipkopis
Officer – Service Positions of 14 Galician Division Winter 1944/45).
14. marca je tako 4. (koroški) bataljon med pohodom proti Zgornjem Tuhinju na pobočju Menine
planine naletel na telefonsko žico, a ker niso vedeli kdo jo je napeljal, so jo pustili pri miru. Pozneje
se je izkazalo, da je to bila nemška žica, gotovo namenjena za koordiniranje artilerijske podpore.
Prisotnost bataljona se je izkazalo za dobrodošel slučaj, saj so bili pripadniki bataljona dobro opremljeni, tako z orožjem, osebno opremo kot prehrano (Drago Vresnik, Tretja brigada Vojske državne
varnosti-Narodne obrambe: Prispevek k zgodovini VDV-NO Slovenije (Ljubljana, 1988), str. 225–227).
V Tuhinju, kjer se je namestil štab galicijske divizije, so delovali tudi partizanski zaupniki, ki so obvesti-
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Janez Majnik-Tone in Ivan Majnik-Džems med ofenzivo na Menini planini marca 1945 (Fototeka MNZS,
Zbirka Tekoče gradivo, 1115_3)

Ob 10. uri je položaje Zidanškove brigade napadla sovražnikova enota, ki je
prišla iz Češnjic; čez pol ure so se ji pri napadu pridružili še dve drugi koloni, ki
sta prodrli iz Gornjega gradu.36 Zaradi neuspešnih napadov se je okoli 14:00 pričelo še artilerijsko obstreljevanje, ki je uspelo spremeniti razmerje, s čimer so se
sovražnikovi vojaki uspeli vriniti med položaje 4. bataljona NO in Zidanškove
brigade in prodrli v neposredno bližino operativnega štaba.
Posledično se je popoldne pričel postopen umik vseh partizanskih enot
na nove položaje na Jespi pod Medvedjakom. Enote so se razporedile sledeče:
med Vivodnikom in Gospodnjem stanu Zidanškova brigada, vzhodno od nje
(proti koti 1463, Loka) je bil bataljon NO, nato štabni vod operativnega štaba (s
priključenimi terenci in političnimi delavci) ter naprej (južno od kote 1463 in
jugovzhodno of Medvedjaka) še Šlandrova brigada. Naslednji dan (15. marca)
so ponovno potekali napadi, podprti z artilerijskim bombardiranjem, pri čemer
je bila najbolj ogrožena prav Zidanškova brigada.
Operativni štab se je zato odločil, da poskusi s prebojem večjega dela bor-

36

li partizane o namerah Ukrajincev za 14. marec, kot tudi glede slabega moralnega stanja med poveljniki (Sever, Past na Menini planini, str. 51).
Ob poldnevu je IV. operativna cona poročala, da je do takrat k partizanskih enotam prebežalo že 12
ukrajinskih dezerterjev, obenem so zajeli še 15 drugih (ukrajinskih in drugih) vojakov (ARS, AS 1851,
t. e. 57, a. e. 1659, depeši IV. operativne cone GŠS-ju št. 27 in 29 z dne 14. marca 1945).

827

K. Kocjancic: Galicijski levi v bojih proti partizanom: 14. grenadirska ..

cev iz obroča in sicer v smeri proti Tuhinjski dolini in dalje proti Šipku. S pomočjo borcev-domačinov so izrabili hudourniško strmino, kjer se je nahajala drča
za spuščane lesa, da so se spustili v dolino, in to v bližini vasi Cirkuše. Partizani
so se nahajali tako blizu ukrajinskih artilerijskih položajev, da so slišali ukaze
za streljanje po njihovih nedavnih položajih na vrhu planine. V največji tišini je dolga partizanska kolona nadaljevala pot po dolini med Črnim vrhom in
Češnjicami proti Jerenicam, od tam naprej pa proti Šipku. Manjši del partizanov v obroču (ranjenci in njihova zaščita) so se umaknili v skrito bolnišnico v
Krviji nad Bočno, kjer so našli zavetje. Naslednje jutro 16. marca so ukrajinski
vojaki ugotovili, da so ponoči partizani izginili, s čimer je propadel glavni cilj te
protipartizanske akcije.37 Najmanj trije ukrajinski vojaki, ki so padli v dotični
ofenzivi, so bili pokopani na šoštanjskem pokopališču.38
Kako slaba je bila morala ukrajinskih esesovcev in njihova pripravljenost za
bojevanje, dokazuje tudi eden izmed incidentov v 10. četi (3. bataljona) šolskega in nadomestnega polka, ki se je nahajala v avstrijskem Bad Gamsu. 11. marca
je pet vojakov, medtem ko so njihovi kolegi bili v kinu, vdrlo v orožarno, kjer
so ukradli mitraljez, dve polavtomatski puški ter pripadajoče strelivo in pred
odhodom ubili še dva podčastnika. 10. četa je bila aktivirana v pregon dezerterjev, pri čemer je v spopadu umrl eden izmed pobeglih. Preostala četverica je 8
dni tavala po gozdu, dokler jih ni zajel Lackov odred.39
13. marca je obveščevalni center partizanske 14. divizije pripravil pregledno poročilo o ukrajinski diviziji; kot vir podatkov so uporabili vojaške knjižice
ujetnikov kot tudi njihove izpovedi med zaslišanji:40
Prvotna 14. divizija Galizien je bila poslana julija 1944 iz Neukamera na vzhodno fronto na sektor Tarnopol – Brodi. V tej diviziji je bilo polovica nemcev ter
polovica Ukrajincev. Na fronti se je ta divizija nahajala tri tedne, koncem avgusta
in začetkom septembra 44, nakar je bila razbita, en celi Rgt. te divizije pa je bil
zajet od ruskih partizanov. Ostanke te divizije so nato potegnili na Slovaško v
St. Martin, kjer je bila formirana nova divizija, ki se sedaj imenuje 14. SS Ukrajinska divizija. Ta nova divizija je koncem septembra 1944 krenila iz Slovaške na Sp.
Štajersko ter je prišla 27. 2. 1945 v Maribor ter razporedila svoje edinice po Sp.
Štajerskem. 5. marca 1945 je bila ta divizija poslana v ofenzivo proti partizanskim
edinicam na sektor med Zg. Savinjsko dolino in Koroško, po tej ofenzivi pa kakor

37

38
39

40

Mirko Fajdiga, Zidanškova brigada (Ljubljana–Maribor, 1975), str. 616–630; Sever, Past na Menini
planini, str. 19–86.
ARS, AS 1602, t. e. 302, poročila o oskrbi vojnih grobov v Šoštanju iz aprila 1945.
ARS, AS 1851, t. e. 105, a. e. 2084, zapisnik zaslišanja Luke T. v OC Štaba Lackovega odreda z dne 28.
marca 1945.
ARS, AS 1851, t. e. 104, a. e. 2075, poročilo OC 14. udarne divizije o 14. SS diviziji z dne 13. marca 1945.
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izpovedujejo ujetniki, bo ta divizija krenila na italijansko fronto.
Sestav 14. SS Ukrajinske divizije je sledeči : sestoji se iz 29. 30. in 31. Rgt. ter Ersatzbataljona. Sama divizija spada pod komando Himmlerja ter ji poveljuje Brigadeoberführer Freitag. /Nemc/.
Regimenti te divizije se sestoje iz treh bataljonov ter iz XIII. Artilerijske kompanije
/IG/ ter iz 14. Panzerkompanie. Vsaki bataljon imenovanih regimentov se sestoji
iz treh pešadijskih kompanij ter iz ene težke kompanije /Schwerekompanie/. Vsa
kompanija ima tri zuge /vode/, vsaki vod pa ima tri desetine.
Pešadijske kompanije so oborožene z dvem lahkima mitraljezema ter s puškami.
Vsaka 4. težka kompanija /Schwerekompanie/ v bataljonu ima tri lahke minomete, 1 težki minomet ter še 6 težkih mitraljezev. Vsaka 13. kompanija v Regimentu
ima 6 lahkih topov 7,5 cm in 1 težki top 15 cm. 14. kompanija v regimentu je
svoje čase imela 4. PZKW1 in 2 PZKW5, sedaj nima nobenega.
Komandant 30. Rgt. je Obersturmbannführer Forstroiter. /Nemec/
Komandat 31. Rgt. je Standartenführer Panier. /Nemec/
Komandant 13. kompanije 31. Rgt. je Untersturmführer Nagel. /nemec/
Komandant I. bat. 31. Rgt. je Hauptsturmführer Glocker /nemc/.
V celi diviziji se nahaja samo 3 % Nemcev, ostali so vsi Ukrajinci. Morala njih je
slaba ter jih je že dezertiralo v večjih skupinah. Hrano imajo tudi slabo ter kakor
izpovedujejo ujetniki, so imeli za časa ofenzive proti našim edinicam samo 50
dkg kruha, 2 dkg margarine na dan ter opoldan čisto juho, kot vodo.
Mnogi Ukrajinci so bili v nemških oficirskih šolah ter so dobili tudi oficirske čine.
Tako ima v tej diviziji najvišji čin od Ukrajincev neki Standartenführer /major/.

Neuspeh ofenzive je kot kaže sprožil večdnevno ropanje pri civilnem prebivalstvu, saj so ohranjena poročila (zabeleženih je več kot 30 različnih incidentov) ter popisi ukradenih stvari iz Šoštanja, Šmartna ob Paki in drugi okoliških krajev. Ti roparski napadih, v katerih so Ukrajinci pokradli tako hrano,
obleko, nakit kot tudi gospodinjske predmete in silažo ter opremo za živino, so
potekali med 14. in 22. marcem. Nekateri oškodovanci so morali tudi zagotoviti prenočišče za te ukrajinske vojake. S poročilom so se ukvarjali tako lokalni
(nemški) orožniki, župani prizadetih občin kot tudi vodstvo Štajerske domovinske zveze. V enem izmed dopisov je šoštanjski župan med drugim zapisal,
da je SS poleg ropanja tudi požigala, ter brez razloga ustrelila dva kmeta. Prav
tako je slišal, da so Ukrajinci pri različnih ljudeh zaničljivo govorili čez državo
in firerja.41

41

ARS, AS 1602, t. e. 174, poročila o povzročeni škodi, pismo župana Šoštanj z dne 20. marca 1945.
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Pripadniki partizanske 14. divizije in Pero Brajević na Menini planini marca 1945 (Fototeka MNZS,
Zbirka Tekoče gradivo, p19085)

16. marca je lahko OBOD na podlagi pridobljenih informacij v času ofenzive poročal VŠJ-u, da je 14. SS ukrajinska divizija v Slovenijo prišla 27. februarja s Slovaške, pri čemer se je štab divizije nastanil v gradu Viltus pri Mariboru.
Ugotovili so, da ima divizija tri polke (29., 30. in 31.), pri čemer ima vsak polk
tri bataljone po štiri čete. Nadomestni bataljon ima 13. artilerijsko in 14. tankovsko četo. Poveljnik divizije je generalmajor Freitag, njegov adjutant Ostuf.
Finder, medtem ko 30. polku poveljuje Ostuf. Vorstreuter in 31. polku Staf.
Pahjer. Sporočili so jim tudi, da ima divizija med pet in šest tisoč pripadnikov,
od katerih jih je 97 % Ukrajincev. Istočasno pa so poročali tudi o prisotnosti 2.
ukrajinske divizije, o kateri niso imeli točnih podatkov.42
Med 17. in 19. marcem je iz Ljubljane prišlo v Radovljico več transportov pripadnikov ukrajinske divizije (sprva 800, nato 40 vagonov vojaštva in nato še 400
vojakov), ki so lokalnemu prebivalstvu govorili, da se odpravljajo na ofenzivo.
Istočasno so pripadniki iste divizije odšli iz Ljubljane v Kranj (med 2.500 in 3.000
vojakov), pri čemer je bilo v tej skupini tudi okoli tisoč artileristov. Dalje so parti-

42

ARS, AS 1851, t. e. 51, a. e. 1613, depeša Obveščevalnega oddelka GŠS (OBOD) Vrhovnemu štabu NOV
in POJ (VŠJ) št. 34 z dne 16. marca 1945.
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zanski obveščevalci ugotovili, da so bili deli te divizije poslani iz Kranja v Šenčur,
kot tudi v Besnico (sem okoli 1.800 vojakov). Iz Besnice je 300 vojakov šlo naprej
v Nemilje in 300 v Dol pri Nemiljah. Imeli pa so tudi nepreverjene informacije,
da je okoli dva tisoč ukrajinskih vojakov prišlo v noči iz 17. na 18. marec tudi na
Bled. 18. marca so prav tako imeli nepreverjene informacije, da se je štab divizije
preselil v Rečico pri Mozirju. Naslednji dan, v zgodnjih jutranjih urah, je v Puštal
iz Ljubljane prišlo okoli tisoč esesovcev, ki so s seboj imeli tudi baterijo (12) topov
kalibra 115 mm; tu so ostali en dan, nakar so polovico s kamioni (iz Škofje Loke)
prepeljali v vas Podpurflica, kjer so zavarovali Poljansko cesto kot tudi poslali
kolone v gozdove. 200 vojakov z enim topom je šlo v Gabrk in Log, druga kolona
je šla na Gaberško goro, in tretja kolona je odšla do vasi Bodolje.43
18. marca je Lackov odred poročal o razporeditvi sovražnikovih vojakov
na svojem operativnem ozemlju; vojaki 14. SS divizije so bili nastanjeni: Lučane 210 vojakov in 10 častnikov, Selnica 100 vojakov in 10 častnikov, Ruše 150
vojakov, Fala 50 vojakov, Gurtina 60 vojakov, Brezno 50 vojakov, Hörnsdorf
300 vojakov, Marenberg 75 vojakov (25 vojakov težkega voda), Deutschlandsberg štab polka (400 vojakov in 40 avtomobilov) nadomestnega in šolskega
polka, Unterfrezen 90 vojakov I. bataljona nadomestnega in šolskega polka,
Švanberg štab in dve četi (180 vojakov) nadomestnega in šolskega polka, Pölfingsbrun 120 vojakov, Vernersdorf 2 četi (380 vojakov), Gams dve četi (200
mož) nadomestnega in šolskega polka, Šteintz 2 četi (200 vojakov) III. bataljona nadomestnega in šolskega polka, St. Josef ena četa (90 mož) III. bataljona
nadomestnega in šolskega polka, Mettersdorf ena četa (90 mož) III. bataljona
nadomestnega in šolskega polka, Trahütten 300 vojakov podčastniške šole iz
sestave nadomestnega in šolskega bataljona.44
Kot je razvidno iz teh partizanskih poročil, se je večji del ukrajinske divizije premaknil na Gorenjsko, kjer je Rösener načrtoval serijo protipartizanskih
operacij, usmerjenih v uničenje partizanskega 9. korpusa. Kot prva se je pričela Operacija Začetek pomladi (Unternehmen Frühlingsanfang), pri čemer so
Ukrajinci predstavljali eno izmed zapornih sil v nemškem obroču okoli dela 9.
korpusa.45 Na širšem področju Porezna, Cerkljanskega, Blegoša in Ratitovca je
bilo obkoljenih okoli 2.500 partizanov iz Kosovelove brigade,46 20. udarne trža43

44

45

46

ARS, AS 1848, t. e. 45, a. e. 818, depeša št. 691 obveščevalnega centra 9. korpusa z dne 20. marca 1945;
ARS, AS 1851, t. e. 103, a. e. 1066, Informacijsko poročilo št. 20 OC Komande mesta Škofja Loka z dne
21. marca 1945; ARS, AS 1851, t. e. 51, a. e. 1613, depeša OBOD-a VŠJ-u št. 43 z dne 18. marca 1945.
ARS, AS 1851, t. e. 105, a. e. 2084, Situacijsko poročilo št. 66/45 OC Štaba Lackovega odreda z dne 18.
marca 1945.
Ukrajinsko divizijo je podprl 2. bataljon Šolskega polka Brandenburg (Lehr-Regiment Brandenburg),
pri čemer je zavaroval Poljansko dolino (ARS, AS 1851, t. e. 80, a. e. 1928, Zapisnik zaslišanja Karla D. v
OC Jeseniško-bohinjskega odreda z dne 21. aprila 1945).
Polni naziv brigade je bil: 19. slovenska narodnoosvobodilna udarna brigada "Srečko Kosovel" (bolj
znana le kot Kosovelova brigada).
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ške garibaldske brigade, 158. brigade "Antonio Gramsci", Škofjeloškega odreda,
inženirskega bataljona 31. divizije, komanda Gorenjskega vojnega področja,
zaščitni bataljon Oblastnega komiteja KPS za Gorenjsko ter številni aktivisti.
Med ofenzivo ukrajinska divizija ni bila v večjih kontaktih s partizanskimi branilci, saj so slednji ugotovili, da "ne pokaže večje aktivnosti", kot tudi da "ima
moštvo zelo slabo moralo". Vseeno so ukrajinski vojaki 20. marca pričeli prodirati z več kolonami na Jelovico: 500 mož je preko Vodic prišlo na Jamnik in
nato šlo naprej v Selško dolino (slednji so imeli s seboj tudi 30 natovorjenih
mul), medtem ko je druga skupina (tudi v moči 500 vojakov) šla iz Bohinja v
Sorico, ter nato zasedla položaje v Zalem logu, od tam pa v Selško in Poljansko
dolino, kjer so postavili zasede in zasedli blokadne položaje. 22. marca zvečer
je Galizien prispela do Prtovča, na jugovzhodnih pobočjih Ratitovca. Isti dan se
je iz Škofje Loke premaknilo okoli 300 SS vojakov v Poljane (Poljansko dolino)
kot okrepitev. Naslednji dan se je v Selški dolini nahajalo že okoli 1.100 pripadnikov ukrajinske divizije.47
24. marca so potekali večji spopadi na področju Blegoša in Martinj vrha; v
tem času je v ofenzivi sodelovalo že med 2.500 in 3.000 Ukrajincev. 29. marca,
ko je 14. SS-divizija zasedala Jelovico, je pričela popuščati intenzivnost ofenzive. Deli divizije, ki so bili na Gorenjskem, so bili 7. aprila poslani nazaj na Štajersko in sicer preko Škofje Loke in Šentvida nad Ljubljano. 48 Večji del divizije je bil
poslan preko Ljubelja oz. Jesenic v Celovec in od tam naprej na vzhod, medtem
ko se je 13. aprila del divizije še vedno nahajal v Škofji Loki.49
Ukrajinski SS vojaki, ki so se nahajali v vaseh okoli Škofje Loke (Na Suhi,
sv. Duhu, Stari Loki, Puštalu, Virmašah in Starem dvoru) niso pustili najboljšega vtisa med prebivalci, saj so videli, "kako so postali kot nekdaj vojaki
SS ponižni, prosjačijo hrano po hišah, ker jim je na /kazanih/ o.z. na kotlih
nezadostna hrana, ti vojaki imajo tudi zelo slabo in rascapano obleko. Zato je
morala med njimi zelo slaba in tudi sami izjavlajo, da je zanje postalo živlenje
obupno".50

47

48

49

50

Kljub temu, da je bila večina moštva ukrajinske narodnosti, so jo partizanski obveščevalci za njo trdili,
da "je po svojem nacionalnem sestavu čista nemška" (ARS, AS 1848, t. e. 32, a. e. 615, informacijsko
poročilo št. 71 OC štaba 9. korpusa z dne 12. aprila 1945).
Prisotnost ukrajinskih vojakov na Gorenjskem potrjuje tudi nakup mesa v Kranju s strani 2. in 3. bataljona 14. artilerijskega polka Waffen-SS (ARS, AS 1827, t. e. 51, "Seznam vojaških, policijskih in žendarmerijskih edinic, ki so v času okupacije nabavljale meso v Kranju" z dne 23. oktobra 1945).
ARS, AS 1848, t. e. 32, a. e. 615, informacijsko poročilo št. 70 OC korpusa 9. korpusa z dne 28. marca
1945, informacijsko poročilo št. 71 OC korpusa 9. korpusa z dne 12. aprila 1945, informacijsko poročilo št. 72 OC korpusa 9. korpusa z dne 13. aprila 1945; ARS, AS 1851, t. e. 103, a. e. 1066, Informacijsko
poročilo št. 20 OC Komande mesta Škofja Loka z dne 21. marca 1945; Zdravko Klanjšček, Deveti korpus slovenske narodnoosvobodilne vojske 1943-1945 (Ljubljana: 1999), str. 388–394; Ciril Zupanc,
"Partizanske enote in borbe v Selški dolini 1943-1945," Loški razgledi 23, št. 1 (1976), str. 244.
ARS, AS 1851, t. e. 103, a. e. 1066, Informacijsko poročilo od 20. II. 45 do 20. III. 45 št. 19 OC Komande
mesta Škofja Loka z dne 19. marca 1945.
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21. marca ponoči so neznani vojaki, v domačiji Gregorc v Straži pri Vojniku,
vrgli skozi okno dve ročni granati v hišo, kjer je takrat spalo pet ljudi. Za posledicami hudih ran je naslednji dan umrla ena pomožna delavka, medtem ko so
bili preostali štirje huje ranjeni in poslani na zdravljenje v Celje. V preiskavi so
lokalni orožniki ugotovili, da ozadje zločina sega v začetek marca, ko so trije
ukrajinski vojaki "SS-enote Wildner" v Vojniku 4. marca vlomili v hišo in ukradli večjo količino hrane. Vsi trije so bili prejeti in poslani v zapor, od koder sta
dva Ukrajinca pobegnila. 4. marca so v Zrečah aretirali tri ukrajinske vojake iz
"SS-enote Wildner" (SS-Einheit Wildner),51 pri katerih so našli ukradeno hrano.
Dva sta pozneje zbežala iz zapora in se nato skrila v hlev v Straži brez vednosti
stanovalcev. V noči na 7. marec je SS-patrulja prišla na Gregorčevo posestvo,
kjer je presenetila enega izmed pobeglih Ukrajincev in ga ubila med poskusom
pobega. Popoldne 21. marca se je na domačijo ponovno vrnila SS-patrulja, da
bi poiskala pobeglega konja; pri tem so domačini na vojakih videli tudi italijanske in nemške oz. jugoslovanske ročne bombe, katerih ostanke so odkrili po
eksploziji v hiši. Posledično se je orožniška postaja v Vojniku obrnila na poveljstvo 29. SS-polka s prošnjo o tej patrulji.52
22. marca je okoli 800 vojakov ukrajinske divizije napadlo Lackov odred
na avstrijski Altenhütte, kjer so partizani zbirali zavezniško padalsko pošiljko,
odvrženo 19. marca. Ukrajinci so partizane presenetili v taborišču pri Čirmu,
pri čemer sta padla dva borca, trije so bili ranjeni, medtem ko je drugim uspelo
izvesti umik.53
Na področju Vojnika so tamkajšnji orožniki zabeležili več prestopkov, storjenih s strani "ukrajinskih SS formacij 14. SS divizije" (Übergriffe der ukrainischen SS Verbände der 14. SS Division): poleg več ropov so Ukrajinci ustrelili tri
ženske, dva moška ter zajeli enega partizana. V času med 22. in 28. marcem je
ukrajinska SS enota v Novi Cerkvi v okolici pokopališča ustrelila dva ujeta partizana in nato odvrgla njuni trupli v bližnji potok. Zanimiv je tudi poudarek, da
so oropali tudi hišo, katerih dva sinova sta padla na vzhodni fronti, medtem ko
je tretji sin še vedno tam kot nemški vojak ("ein Sohn als Deutscher Soldat an
der Ostfront steht").54
22. marca je OBOD pripravil tudi posebno poročilo o 14. SS diviziji, v katerem so zapisali:55

51

52
53

54
55

SS-Ostubaf. Karl Wildner je bil poveljnik 3. bataljona 29. grenadirskega polka Waffen-SS (John P.
Moore, Führerliste der Waffen-SS (Portland, 2003)).
ARS, AS 1621, t. e. 2, poročilo o umoru v Straži z dne 23. marca 1945.
ARS, AS 1851, t. e. 105, a. e. 2084, situacijsko poročilo št. 67/45 OC Štaba Lackovega odreda z dne 23.
marca 1945.
ARS, AS 1621, t. e. 2, poročilo o prestopkih z dne 29. marca 1945.
ARS, AS 1851, t. e. 67, a. e. 1814, Poročilo o 14. SS diviziji z dne 22. marca 1945.
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Po naših podatkih spada v sestav 14. SS divizije 29., 30. in 31. pešadijski regiment.
Komandant divizije je generalmajor Freitag, adjutant obersturmbannfuehrer
Finder, pomočnik adjutanta sturmbannfuehrer Heike.
Divizija je prišla na sektor Dravskega polka okrog 27. 2., po nepreverjenih podatkih iz Hrvatske. Štab divizije se je prvotno nahajal v gradu Viltuš ob Dravi med
Mariborom in Dravogradom, kasneje pa se je prestavil v Rečico v Savinjski dolini.
Divizija je sodelovala v zadnjih akcijah na Štajerskem. V borbo je stopila dne 9.
marca proti Mozirski planini. Dne 11. 3. se je premaknila na sektor Zgornje Savinjske doline – Dobrovlje – Čemšenik.
Dne 17. 3. so bili prvič opaženi deli 14. SS divizije na sektorju Škofje Loke. Dne 18.
3. prejeli poročilo, da je že cca. 6.000 mož navedene divizije razporejene v okolici
Škofje Loke, Kranja, Radovljice in Bleda. Dne 21. 3. deli divizije zasedli Jelovco,
Selško in Poljansko dolino.
Ni še ugotovljeno, ako se na Gorenjskem nahaja kompletna divizija, ali samo deli
in kje je štab divizije.

24. marca 1945 je divizija skoraj doživela svoj konec, ne na bojišču, ampak
na konferenci vojaških poveljnikov v Berlinu pod vodstvom Hitlerja. Hitler je
med pregledom stanja presenečen ugotovil, da obstaja ukrajinska SS-divizija in
je zahteval več podatkov o njej. Iz zapisnika konference je razvidno, da so mu
razkrili, da ima divizija štirinajst tisoč pripadnikov (tri tisoč več od predpisanega
obsega), kot tudi da ima: 2.100 pištol, 610 brzostrelk, devet tisoč pušk, 70 ostrostrelskih pušk, 65 avtomatskih pušk MP-43, 434 lahkih in 96 težkih mitraljezov,
58 lahkih in 4 težke minomete, 22 plamenometalcev, en srednji protitankovski
in 11 težkih (75-mm) topov, 17 lahkih in 3 težke pehotne topov, devet 37-mm
protiletalskih topov ter 37 lahkih in 6 težkih poljskih havbic. Na koncu je Hitler
dejal, da mora ugotoviti, kaj se lahko pričakuje od te divizije, in če ni zanesljiva,
se mora njena oborožitev bolj smiselno uporabiti. Čez dva dni je divizija prejela
ukaz, da mora vso svojo oborožitev poslati v Nürnberg, od koder bodo orožje
predali novoustanovljenim nemškim divizijam. Divizijski poveljnik Freitag se
je sam odpravil po potrditev ukaza k Himmlerju, ki se je nahajal v Salzburgu.
Freitagu in Wächterju, ki je prihitel na pomoč "svoji" diviziji, je uspelo doseči, da
je bil ukaz o razorožitvi preklican 28. marca.56 Toda ta zaplet glede razorožitve
je vplival na delovanje divizije na Spodnjem Štajerskem, saj so se vse divizijske
enote za čas te krize umaknile nazaj v svoje garnizije in niso več pošiljale patrulj
proti partizanom; manjši del pehotne oborožitve pa je bil že dejansko predan.57
Toda Freitag je vsem divizijskim enotam izdal tajni ukaz o izločitvi nepotreb-
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Logusz, Galicia Division, str. 331–335.
Melnyk, To Battle, str. 245.
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nih oz. nezaželenih elementov (Unbrauchbare Elementen), da bi zagotovil čim
bolj homogeno in za boj pripravljeno divizijo. Samo iz 31. polka so tako odstranili okoli 400 pripadnikov, ki so bili razoroženi ter premeščeni z vlakom v avstrijski
Feldbach. Tam so jih vključili v delovne bataljone (Arbeitsbataillons) in uporabili
za delo na fortifikacijskemu sistemu Reichsschutzstellung (oz Südostwall)58.59
Divizija je pozneje nadaljevala s pošiljanjem manjših enot v boj proti partizanom. Inženirska četa, ki je nadzorovala prehod preko reke Mute, je 25. marca
1945 zaznala večjo skupino tridesetih partizanov, ki je želela ob zori prečkati
reko. Ko so partizani zaznali ukrajinsko prisotnost, so se vrnili nazaj, a pri tem jih
je zasledovala četa. Umaknili so se na goro Bokovec, kjer so jih Ukrajinci dohiteli.
A namesto, da bi se spopadli, so Ukrajinci, partizani kot tudi Nemci noč preživeli
skupaj v manjši koči in se nato naslednje jutro razšli brez spopada.60
Del divizijskih enot (bataljon 31. polka in 2. četa inženirskega bataljona) so
poslali na Dolenjsko, kjer je sodelovala v bojih proti partizanom.61 Partizanski viri
poročajo o prisotnosti dela divizijske artilerije, pri čemer so bili Ukrajinci okrepljeni tudi s četo tankov. Na Dolenjsko je tako v noči iz 28. na 29. marec62 prišlo okoli
dva tisoč Ukrajincev (po partizanskih navedbah), ki so se vključili v ofenzivno
operacijo proti partizanskemu 7. korpusu. Inženirci so bili zadolženi za postavitev
oz. popravilo mostov v Gotski Vasi in Pogancih, ki so jih uničili partizani med umikom ter se nato premaknili v Novo mesto. 31. marca so ukrajinski vojaki zapustili
Novo mesto in se premaknili v Šmartno, od koder bi morali izvesti napad proti
Beli krajini, a so bili zvečer istega dne poslani proti Celju. Že 30. aprila so Ukrajinci
opravili svojo nalogo, tako da so zapustili Novo mesto in odšli proti Ljubljani.63,64
Po vrnitvi z Gorenjske je ukrajinska divizija dobila povelje za "čiščenje"
Pohorja, kjer se je nahajala Bračičeva brigada. 26. marca se je pričela ta akcija,
ki je bila tudi zadnja nemška operacija na Pohorju med drugo svetovno vojno.
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Za več o Rajhovski zaščitni fortifikaciji oz. o Jugovzhodnem zidu glej Leopold Banny, Schild im Osten:
Der Südostwall zwischen Donau und Untersteiermark (Lackenbach, 1985). O uporabi ukrajinskih
vojakov pri izdelavi fortifikacij so pozneje poročali tudi slovenski partizani (ARS, AS 1851, t. e. 57, a. e.
1659, depeša Grupe odredov OBOD-u št. 65 z dne 8. aprila 1945).
Melnyk, To Battle, str. 237.
Logusz, Galicia Division, str. 322–323.
Melnyk, To Battle, str. 245–246.
Drugo poročilo navaja datum 25. marca (ARS, AS 1851, t. e. 51, a. e. 1613, depeša OBOD-a VŠJ-u št. 45
z dne 25. marca 1945).
Konec aprila in v začetku maja 1945 se je na relaciji Novo mesto–Ljubljana nahajal "ukrajinski bataljon SS". Povojni zgodovinarji so slednjega enačili s predhodno navzočim bataljonom iz sestave ukrajinske divizije, a ta se je v tem času že nahajala na (Spodnjem) Štajerskem. Po vsej verjetnosti gre za
del 1. SS-posebnega polka Varjagi, ki je bil na Dolenjskem od februarja 1945 (Dragoslav Džinić, ur.,
Zbornik dokumenata i podataka o narodnooslobodilačkom ratu naroda Jugoslavije. Tom XII. Knjiga
4. Dokumenti nemačkog rajha 1944–1945 (Beograd, 1979), dok. št. 94 (dalje: Zbornik NOR XII-4)).
ARS, AS 1851, t. e. 82, a. e. 1939, Informacijsko poročilo OC Štaba VII. korpusa z dne 1. in 2. aprila 1945;
Zbornik NOR XII-4, dok. št. 13.
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Bračičeva brigada je zjutraj 28. marca zapustila domačijo Greh in se odpravila
v vas Kot, kamor so opoldne pričele prodirati tri kolone ukrajinskih vojakov.
Posledično se je brigada umaknila preko Planine do Slemenjaka ter naprej proti
Rakovcu. Na svojem pohodu je naletela na več ukrajinskih zased, a se jim je
uspela izogniti. Pri Lužah se je brigada razdelila: 1. bataljon je nadaljeval pot globje v gozdove nad Skomarjem, medtem ko sta se 3. in 4. bataljon skrila v gozdu
nad Resnikom. Manj sreče je imel 2. bataljon, ki je bil 29. marca nad Skomarjem
odkrit, a se je nato odpravil na samostojno pot na zahod čez Mislinjsko dolino
proti Koroški, s čimer je ustvaril vtis, da se celotna brigada umika. 30. marca so
Ukrajinci prenehali z napadi in se naslednji dan popolnoma umaknili nazaj v
dolino ter naprej proti vzhodni fronti.65
30. marca je OBOD poročal VŠJ-u, da ima divizija poleg treh pehotnih polkov tudi enega nadomestnega, pri čemer je velikost divizije ocenil na 16 tisoč
vojakov (od tega je bila tretjina Nemcev in ostali dve tretjini Ukrajincev). Prav
tako so sporočili domnevno, da je skrivnostna 2. ukrajinska divizija ista enota
kot 14. SS-divizija. Položaj divizijskih polkov so zabeležili sledeče: 29. polk v
Velenju, 31. v Št. Lovrencu na Pohorju, medtem ko niso vedeli za natačno lokacijo 30. in nadomestnega polka, a so domnevali, da sta bila na Gorenjskem.66
Ker je bila dosežena razorožitev divizije (tudi z dokazovanjem bojne sposobnosti le-te), je štab nemške Armadne skupine Jug divizijo dodelilo 2. tankovski armadi ter jo poslalo na črto Feldbach-Gleichenberg, da zapolni vrzeli
na Reichsschutzstellung in zavrne napadajoče sovjetske enote. 1. aprila so se
posamezne divizijske enote odpravile na položaje vzdolž reke Mure. 29. polk je
uspel ponovno zavzeti vas Gleichenberg, ki je že bila v sovjetski posesti.67
Istočasno se je 30. polk zbral v Mariboru, kjer je pričel pripravljati mesto
za obrambo pred Sovjeti. 2. aprila je bilo mesto na Dravi razglašeno za zaprto
mesto, ki naj bi se borilo do zadnjega moža. Kljub tej "obljubi" pa je 30. polk
poslal v Mureck predhodnico v pripravi, da zapusti mesto. 31. polk, ki se je
nahajal najbolj južno od vseh treh polkov, je le počasi napredoval proti Mariboru in je bil posledično namenjen za divizijsko rezervo. Inženirski bataljon, v
sodelovanju s fusilirskim, je mostove severno od Maribora pričel pripravljati za
uničenje.68
KZO je poročal, da je 1. aprila po cesti Zagorje–Trojane–Domžale potovala kolona ukrajinske divizije "z vozmi, topovi, mulami", pri čemer je prišla iz
Novega mesta.69
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Fajdiga, Bračičeva brigada, str. 572–574.
ARS, AS 1851, t. e. 51, a. e. 1613, depeša OBOD-a VŠJ-u št. 12/913 z dne 30. marca 1945.
Melnyk, To Battle, str. 246–248.
Prav tam, str. 248.
ARS, AS 1851, t. e. 58, a. e. 1664, depeša KZO-ja OBOD-u št- 20 z dne 2. aprila 1945.
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2. aprila je OBOD poročal o premiku divizijske kolone iz Zagorja preko Trojan proti Celje (v koloni se je nahajalo okoli 100 vozov in artilerija), medtem ko
se je druga kolona premikala preko Slovenske Bistrice proti Središču ob Dravi.
Naslednji dan je IV. operativna cona zabeležila, da se ukrajinska divizija nahaja
na področju Maribora, Kozjaka in na Dravskem polju vse do Slovenske Bistrice.70
A komaj so preprečili poskus razorožitve divizije, je divizija 3. aprila prejela
ukaz, da preda svojo najboljšo oborožitev (brzostrelke, ostrostrelne in polavtomatske puške) nastajajoči 10. padalski diviziji (10. Fallschirmjäger-Division), ki
je bila garnizirana v okolici Gradca. Nekatere divizijske enote v Mariboru so bile
dejansko razorožene (9. četi 30. polka so pustili le navadne puške, dva mitraljeza MG 42 in pištole za častnike), a sam prevoz orožja do Gradca ni bil mogoč.71
Naslednji dan, 4. aprila, je divizijski štab doživel nov šok, saj je k njim prišel
general vojnega letalstva (Luftwaffe) z ukazom 18. vojaškega okrožja (Wehrkreise XVIII), da mora ukrajinska grenadirska divizija zagotoviti celoten nemški
kader za 10. padalsko divizijo.72 A divizijski štab je ukaz preposlal štabu 2. tankovske armade, ki je prav tako ignorirala ukaz. Pozneje so enotam vrnili odvzeto orožje, nato pa je Himmler poslal v štab divizije nadzornega častnika.73
Ti zapleti v štabu niso ovirali delovanje divizije, ki je 3. aprila pričela z napadom proti sovjetskim enotam, ki so prebile nemško obrambno fronto severno
od Stradna. V to vas se je začasno naselil tudi divizijski štab (kot tudi štab artilerijskega polka). Ukrajinci so se s Sovjeti spopadali za nadzor nad vasjo Gleichenberg in okolice. 13. aprila je sovjetska 20. gardna strelska divizija uspela
prebiti ukrajinske položaje, čemur so sledili protinapadi Ukrajincev. Po nekaj
dneh bojev so se Nemci umaknili in fronta se je ustalila.74
5. aprila je Koroški odred poročal, da se po cesti Vransko–Polzela–Št.
Andraž–Velenje premika celoten 31. polk, v moči okoli dva tisoč vojakov, ki
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ARS, AS 1851, t. e. 26, a. e. 1052, dnevno operacijsko poročilo št. 92 OBOD-a z dne 2. aprila 1945; ARS,
AS 1851, t. e. 51, a. e. 1613, depeša OBOD-a VŠJ-u št. 26/943 z dne 2. aprila 1945; ARS, AS 1851, t. e. 57,
a. e. 1659, depeša IV. operativne cone GŠS-ju št. 37 z dne 3. aprila 1945.
ARS, AS 1851, t. e. 57, a. e. 1659, depeša Grupe odredov OBOD-u št. 51 z dne 5. aprila 1945; Melnyk, To
Battle, str. 248–249.
Slednja je bila formalno ustanovljena februarja 1945, a divizijski kader so predstavljali pripadniki
vojnega letalstva, katerih zaradi pomanjkanja letal niso mogli uporabiti v boju. Kljub temu da so se
v diviziji nahajali nekateri vojaki, ki so predhodno pripadali specialnim silam in opravili padalsko
urjenje, je bilo nerazumljivo, kako bi se lahko celotno divizijsko moštvo usposobilo za padalske skoke
v takratnih vojnih razmerah. To so spoznali tudi odgovorni, tako da je bil tudi ta ukaz preklican. Sredi
aprila je v vrste galicijske divizije vstopilo okoli 2500 pripadnikov te t. i. padalske divizije, ki so večinoma bili letalski tehniki in drugo letališko osebje kot tudi nekateri piloti, neizurjeni v pehotnem bojevanju. Večina jih je bila dodeljena šolskemu in nadomestnemu polku, kjer so se pričeli usposabljati,
del so uvrstili kot bataljon v 30. polk, medtem ko so tehnično osebje (veziste, mehanike ...) razporedili
po specializiranih četah (za zveze, oskrbo, popravilo, štabe), kjer so njihovo znanje lahko uporabili
(Logusz, Galicia Division, str. 335–338).
Melnyk, To Battle, str. 249.
Prav tam, str. 249–256.
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so imeli tudi 10 topov in več vozov. Partizanski obveščevalci so zaznali, da je
njihova "komanda nestabilna in neaktivna", medtem ko je bilo "moštvo demoralizirano". Naslednji dan so deli ukrajinske divizije, ki so se nahajali v Ljubljani,
odšli proti Štajerski. Še 7. aprila so se deli divizije premikali iz Gorenjske preko
Škofje Loke in Šentvida, kot tudi na sever preko Jesenic in Tržiča.75
12. aprila so obveščevalci 9. korpusa zabeležili (nepreverjene vesti), da se je
glavnina 14. SS-divizije, ki je sodelovala v ofenzivi na Gorenjskem, pomaknila
proti Celovcu, medtem ko je del šel na Dolenjsko.76
14. aprila je orožniško okrožje Celje (Gendarmeriekreis Cilli) izdalo tiralico
za petnajstimi dezerterji iz ukrajinske divizije. Deset pripadnikov 30. polka je
pobegnilo v prvi polovici marca, medtem ko je preostala peterica pobegnila
iz 29. polka. V istem obdobju sta pobegnila tudi dva pripadnika inženirskega
bataljona; za njima je bila poizvedba poslana v drugi polovici aprila.77 Po navedbah divizijskega načelnika štaba je v času delovanja na Slovenskem iz divizije
dezertiralo okoli 150 pripadnikov: nekatere je prepričala partizanska propaganda, drugi so se povezali z lokalnim (ženskim) prebivalstvom in se odločili
tu ostali, medtem ko so tretji bili zajeti v boju in se tako pridružili partizanom.78
Zatišje na fronti so izkoristili za obisk divizije tudi nekateri visoki gostje,
bivši guverner Galicije Wächter kot tudi člani Ukrajinskega nacionalnega komiteja. Slednjemu je predsedoval general Pavlo Šandruk.79 Himmler je privolil k
temu, da UNA prevzame divizijo in tako je 14. grenadirska divizija Waffen-SS
(ukrajinska št. 1) s 25. aprilom 1945 prenehala biti del Waffen-SS. Šandruk je
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ARS, AS 1851, t. e. 57, a. e. 1659, depeša Koroškega odreda OBOD-u št. 63 z dne 5. aprila 1945; ARS, AS
1848, t. e. 45, a. e. 818, depeši št. 787 in 789 obveščevalnega centra 9. korpusa z dne 11. aprila 1945;
ARS, AS 1851, t. e. 82, a. e. 1939, Informacijsko poročilo OC Štaba VII. korpusa z dne 12. in 13. aprila
1945.
ARS, AS 1848, t. e. 23, a. e. 509, poročilo angleški vojni misiji pri štabu DK z dne 15. aprila 1945.
ARS, AS 1621, t. e. 2, tiralica orožniškega okrožja Celje z dne 14. aprila 1945; tiralica orožniškega
okrožja Celje z dne 23. aprila 1945.
Heinke, The Ukrainian Division, str. 106.
Pavlo Šandruk (Павло Шандрук) (rojen 28. februarja 1889 v Borsukiju, Volhija, Ukrajina, umrl 15.
februarja 1979 v Trentonu, New Jersey, ZDA) je bil po zaključeni Aleksejski vojaški šoli v Moskvi leta
1913 vključen v carsko vojsko kot častnik. Med prvo svetovno vojno je bil poveljnik čete in bataljona. Po koncu vojne je februarja 1919 vstopil v Armado Ukrajinske nacionalne republike in se povzpel vse do položaja poveljnika brigade. Po zlomu republike s strani Sovjetske zveze je prebegnil na
Poljsko, kjer je končal varšavsko generalštabno akademijo in bil povišan v čin polkovnika. Med poljsko kampanjo leta 1939 se je boril na poljski strani in postal nemški vojni ujetnik. Konec leta 1944 je
bil izpuščen iz ujetništva in postal predsednik Ukrajinskega nacionalnega komiteja. Marca 1945 ga je
vlada v izgnanstvu Ukrajinske nacionalne republike imenovala za vrhovnega poveljnika Ukrajinske
nacionalne armade (Українська національна армія oz. УНА; UNA). Po kapitulaciji Nemčije mu je
uspelo zbežati priti v zahodnozavezniško ujetništvo, nakar se je preselil v ZDA. Do smrti je sodeloval
v veteranskih organizacijah in pri delu vlade v izgnanstvu, za kar je bil s strani slednje povišan v čin
generalmajorja; prav tako je bil izvoljen za častnega poveljnika svobodnih kozakov (Encyclopedia of
Ukraine. Shandruk, Pavlo. 1993. http://www.encyclopediaofukraine.com/display.asp?linkpath=page
s%5CS%5CH%5CShandrukPavlo.htm (pridobljeno 28. decembra 2016).).
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17. aprila izdal ukaz, po katerem je bila divizija preimenovana v 1. ukrajinsko
divizijo. Pripadniki divizije so podali novo prisego, tokrat Ukrajini. Za novega
divizijskega poveljnika je bil imenovan general Mihajlo Krat.80 Pri tem je zanimivo, da naj bi moštvo divizije izvedelo o tem prestopu divizije (iz nemške v
ukrajinsko vojsko) šele 28. aprila, preko divizijskega časopisa81.82
Na dan pred prestopom oz. preimenovanje divizije se je nadomestni in šolski polk divizije premikal iz Gradca. Naslednjega dne so bili deli polka razmeščeni sledeče: štab v Velikovcu, 1. bataljon južno od štaba in 2. bataljon severno
od Velikovca, medtem ko je bil 3. bataljon razporejen v Pliberku.83
V noči iz 23. na 24. april je Šercerjeva brigada napadla sovražnikovo postojanko v Šentvidu nad Zavodnjami, ki je bila pomembna nadzorna točka na cesti
med Hudo luknjo in Jezerskim, saj je bila uporabna tudi za motorna vozila. V
začetku aprila so ostanke požganega naselja pričeli preoblikovati v močno oporišče; nepožgana cerkev je postala središče obrambe, medtem ko so ruševine hiš
in hlevov ponovno usposobili kot bunkerje in celotno naselje obdali z bodečo
žico ter strelskimi jarki. Posadko je bila sestavljena iz dveh delov: oboroženih
Nemcev in Ukrajincev (okoli 200) ter neoboroženih madžarskih delavcev (okoli
300).84 Že s prvim jurišem so partizani uspeli zavzeti oporišče, pri čemer je večji
del ukrajinskih vojakov uspel pobegniti. Del Nemcev in Ukrajincev je branilo
cerkev, a so se morali predati zaradi požara. Partizani so imeli enega padlega in
tri ranjene borce, medtem ko so ubili 30 sovražnikov in zajeli 60 vojakov (ter
vseh tristo Madžarov); zaplenili so tudi 7 težkih mitraljezov, 7 brzostrelk, 40 pušk,
večjo količino strelivo, 15 konj ter različno vojaško opremo in hrano.85
25. aprila je OBOD poročal o premiku 31. polka iz Maribora proti avstrijskemu Gradcu. Čez dva so ponovili poročilo o premiku 31. polka, a hkrati
poročali, da deli divizije zasedajo položaje na črti Maribor (levi breg)–Košaki–
Kamnica. Razmestitev divizije med Gradcem in Mariborom je bila zabeležena
tudi 29. aprila.86
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Logusz, Galicia Division, str. 342–351.
Slovenski partizani so že 17. aprila zabeležili nepotrjeno informacijo, da se je 14. SS divizija preimenovala v 1. SS ukrajinsko divizijo. Pozneje so dobili nov vir, ki je govoril o preimenovanju divizije.
To preimenovanje pa je povzročilo domnevo, da je bila divizija razdeljena na dve samostojni diviziji
(ARS, AS 1851, t. e. 51, a. e. 1613, depeša OBOD-a VŠJ-u št. 17 z dne 17. aprila 1945; depeša OBOD-a
VŠJ-u št. 20/35 z dne 27. aprila 1945).
Per Anders Rudling, '''They Defended Ukraine': The 14th Waffen-Grenadier-Division der SS (Galizische
Nr. 1) Revisited", Journal of Slavic Military Studies 25 (2012), str. 359–360.
ARS, AS 1851, t. e. 57, a. e. 1659, depeša Koroškega odreda OBOD-u z dne 17. aprila 1945.
Po predhodnih podatkih je bilo v naselju 200 pripadnikov 14. SS divizije in "600 neoboroženih
madžarov kateri kopljejo streljske jarke" (ARS, AS 1851, t. e. 104, a. e. 2074, situacijsko poročilo OC
Štaba IV. operativne cone z dne 20. aprila 1945).
Marolt, Šercerjeva brigada, str. 361–368.
ARS, AS 1851, t. e. 51, a. e. 1613, depeša OBOD-a VŠJ-u št. 3/26 z dne 25. aprila 1945; depeša OBOD-a
VŠJ-u št. 21/36 z dne 27. aprila 1945; depeša OBOD-a VŠJ-u št. 44 z dne 29. aprila 1945.
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6. maja 1945 je general Hermann Balck, poveljnik 6. armade, katere del je
bila ukrajinska divizija, sklical vse višje poveljnike in jim razkril, da bo Nemčija
kmalu kapitulirala. Da bi preprečili zajetje s strani Sovjetov, je nameraval naslednji dan ukazati premik celotne armade proti zahodnim zaveznikom, katerim
bi se predali in vstopili v vojno ujetništvo.87
Enote 14. ukrajinska divizija so bile istočasno vpletene v boje proti Sovjetom, kot tudi slovenskim partizanom, ki so pričeli prodirati na avstrijsko
ozemlje. 8. maja so se Ukrajinci spopadli s Tomšičevo brigado pri Žitari vasi,
pri čemer so partizani utrpeli izgube. Ker so se tomšičevci Žitari vasi približali
brez bojne razvrstitve, niso bili niti pripravljeni na odpor. Ob prihodu je brigada proti Ukrajincem poslala svoje dva ruska (bolje rečeno sovjetska) voda
iz 4. bataljona, ki naj bi pregovorili svoje sonarodnjake k predaji. Pogajanja so
se končala s streljanjem med pogajalci, nakar so Ukrajinci po partizanih udarili tudi z baterijo težkih minometov ter z vso oborožitvijo. Spopad se je končal s partizanskim umikom, pri čemer so slednji imeli 14 padlih, 4 pogrešane
in 10 ranjenih borcev. Jurišnemu vodu je uspelo med bojem zajeti tovornjak,
na katerem so se nahajali 3 težki mitraljezi, 3 brzostrelke, 29 pušk in 6 pištol
s pripadajočim strelivom. Zvečer istega dne je Galizien zapustila Žitaro vas.88
Tudi preostale brigade 14. partizanske divizije so se na območju Železne Kaple
soočale z organiziranim odporom; med nasprotniki so bili tudi deli ukrajinske
divizije.89 8. maja je Bračičeva brigada pri Galiciji uspela razorožiti del ukrajinske divizije (polkovnika z 2.500 možmi), pri čemer so zaplenili orožje, konje,
vozila in opremo.90 9. maja je 4. bataljon 3. brigade Narodne obrambe v bližini
Železne Kaple uspel razorožiti 500 sovražnikovih vojakov, med katerimi so bili
Nemci, Ukrajinci kot tudi drugi.91
A preostala ukrajinska divizija se je iz frontne črte začela umikati šele 8. maja
ob drugi uri zjutraj. Artileristi so porabili zadnje strelivo in nato uničili svoje
topove, nato pa se je pričel umik divizije. Za seboj so pustili vso težko opremo. 10. maja popoldne se je divizijski štab namestil v Št. Andražu, kjer je Freitag
zvečer storil samomor, s čimer je prenehal delovati štab divizije in s tem tudi
divizija kot celota. Večina divizijskih pripadnikov (tisoč Nemcev in devet tisoč
Ukrajincev) se je predala britanskemu 5. korpusu, medtem ko se je okoli 700
Ukrajincev predalo Američanom.92 9. maja se je v Velikovcu angleškim vojakom
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Logusz, Galicia Division, str. 355–356.
Franci Strle, Veliki finale na Koroškem (Ljubljana, 1976), str. 55–57, 103 (dalje: Strle, Veliki finale).
Marjan Žnidarič, Četrta operativna cona: Pregled zgodovine nacistične okupacije in osvobodilnega boja na slovenskem Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju (Ljubljana, 2014) str. 733–734 (dalje:
Žnidarič, Četrta operativna cona).
Fajdiga, Bračičeva brigada, str. 627–628.
Prav tam, str. 631.
Logusz, Galicia Division, str. 357–362.
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predal šolski in nadomestni polk, a so nato Angleži ujete esesovce predali jugoslovanskim partizanom.93
11. maja je 5. bataljon Bračičeve brigade iz zbirališča vojnih ujetnikov pri
Železni Kapli proti Sloveniji (ter naprej proti Samoboru) odpeljal skupino
2.500 sovražnikovih vojnih ujetnikov različnih narodnosti (Nemci, Avstrijci,
Ukrajinci oz. Vlasovci, Madžari, Slovaki, Italijani ...).94
13. maja je v Št. Andraž prispela tudi 1. četa 4. bataljona Šercerjeve brigade,
ki je naletel še na oborožene Ukrajince. Med borci Šercerjeve brigade je bil tudi
Sepp Öll s skupino dezerterjev iz 31. SS-divizije, ki je pričel nagovarjati svoje
nekdanje borce iz Waffen-SS k predaji. Njihova prisotnost je razburila Ukrajince, ki so pričeli razoroževati maloštevilčne partizane. Le intervencija britanske
oklepne enote je rešila partizane, ki so dobili nazaj orožje, medtem ko so se
Ukrajinci po dogovoru z britanskim poveljnikom odpravili proti Wolfsbergu,
kjer se je (pozneje) nahajalo večje taborišče za vojne ujetnike.95

Analiza delovanja divizije Galizien na Slovenskem
Delovanje ukrajinske divizije lahko časovno razdelimo na dve obdobji:
• obdobje garniziranja na Spodnjem Štajerskem ter izvajanja protipartizanskih operacij na Spodnjem Štajerskem, Gorenjskem in Dolenjskem
(februar–marec 1945) in
• obdobje umikanja iz slovenskega ozemlja in bojevanje na avstrijskem
Štajerskem (april–maj 1945).
Partizani so Ukrajince šteli kot "elitne, sodobno oborožene, odlično oskrbovane in številčno močnejše", a da so v več primerih njihove enote bile "razbite
in prisiljene na umik".96 Strinjamo se lahko z oceno, da so bili ukrajinski vojaki v
primerjavi s partizani bolje oboroženi in oskrbovani kot tudi, da je divizija imela
več pripadnikov. Pri tem je potrebno upoštevati, da celotna divizija oz. vsi njeni
pripadniki niso nikoli bili uporabljeni v boju s partizani, ampak le posamezni deli
(največ dva polka hkrati). Zavrnemo lahko tudi oceno, da je divizija bila elitna,
kar se kaže v odnosu višjih vojaških oblasti do slednje (poskus razorožitve in
razpustitve), kot v številu dezertacij v času bojev na Slovenskem (za dobro četo
vojakov).
Zaradi njihovih uspehov so tudi pozneje avtorji menili, da je bila divizija

93
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ARS, AS 1931, t. e. 390, zapisnik zaslišanja Helmuta R. z dne 27. avgusta 1948.
Fajdiga, Bračičeva brigada, str. 646.
Marolt, Šercerjeva brigada, str. 406–408; Žnidarič, Četrta operativna cona, str. 750.
Fajdiga, Bračičeva brigada, str. 543.
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"posebej izurjena za boj proti partizanom".97 Kot je razvidno, so divizijski vojaki
prejeli le standardno urjenje (kot vse ostale grenadirske divizije Waffen-SS), a
med njimi so bili tudi posamezniki, ki so bili predhodno pripadniki posebnih
protipartizanskih enot. Slednji kot tudi čas bojev proti slovaškim partizanom
so prispevali, da je divizija ob prihodu na slovensko ozemlje že imela izkušnje
na področju protigverilskega bojevanja.
Pripadniki divizije so pohvalili sposobnost slovenskih partizanov pri bojevanju; v času ofenziv so se lahko razbili na manjše enote, ki so se lahko same bolj
uspešno prebijale skozi obroče, izpostavili pa so tudi sposobnost partizanov za
dolge in naporne pohode. Med razloge, zakaj so divizijske operacije ostale brez
uspehov, so navedli:
• v času izvajanja operacij proti partizanskim enotam so druge partizanske enote napadle ceste, mostove in postojanke, zaradi česar so morali
prekiniti akcije in se boriti proti tem partizanskim enotam;
• razgibanost terena in premagovanje razdalj med operativnimi in garnizijskimi področij, kot tudi vremenske razmere, so vplivale na spočitost
vojakov in njihovo zmožnost bojevanja;
• ker je bila primarna nemška taktika v tem času delovanje manjših skupin, le-te niso morale komunicirati med seboj zaradi pomanjkanja
radijskih postaj in tako koordinirati napade na partizanske sile, s čimer
so se slednje lahko izmuznile;
• 
poniževalen odnos nemškega častniškega zbora do ukrajinskega
moštva je vplival na slabo moralo in nezaupanje do njih, kar se je kazalo v dezertacijah.98
Dalje je potrebno izpostaviti, da so se velike, obkolitvene operacije proti
partizanom neuspešno končale (v nobeni od operacij ni bil dosežen osnovni
cilj – razbitje partizanskih enot. Slednje so utrpele izgube, a so se vedno uspele
umakniti in delovale naprej) zaradi obsežnih področij, pri čemer je bilo premalo vojakov, namenjenih za vzdrževanje blokadnih položajev.
V povojnem zasliševanju polkovnika Reinharda Westphala, ki je bil večji
del vojne poveljnik vojaške okrožne komande Maribor (Wehrbezirkskommando Marburg a. d. Drau) in poveljnik mesta Maribora (Standortältester in
der Marburg a. d. Drau), je dejal, "da so se pri pobijanju partizanov udeležili v
zadnjem času tudi odredi 14[.] ukrajinske divizije, ki je bila nastanjena v okolici
Slov. Bistrice in je bilo znano, da močno plačkajo".99 Njegovo mnenje o diviziji
potrjujejo predstavljena poročila o številnih zločinih, katere so storili ukrajinski
97
98
99

Strle, Veliki finale, str. 67.
Heinke, The Ukrainian Division, str. 102–105.
ARS, AS 220, t. e. 7, zapisnik zaslišanja Reinharda Westphala z dne 23. junija 1945.
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vojaki v času delovanja pri nas.
Kljub večmesečni prisotnosti tako velike ukrajinske formacije, ki je predhodno imela izkušnje tako s frontnim kot protigverilskim bojevanjem, se je
izkazalo, da ni mogla odločilno vplivati na zatrtje narodnoosvobodilnega gibanja na slovenskem ozemlju. Medtem ko so uspeli zadeti partizanom nemajhne izgube, pa hkrati niso nikoli odločilno razbili partizanskih enot. V zadnjem
mesecu so divizijske enote še vedno imele dovolj moči, da so se upirale sovjetskim in jugoslovanskim sila m v upanju, da bodo dosegli zahodne zaveznike.

Klemen Kocjančič
GALICIAN TIGERS IN COMBAT AGAINST PARTISANS:
14TH GRENADIER DIVISION OF WAFFEN-SS (GALICIAN NR. 1)
IN SLOVENE LANDS

SUMMARY
Article deals with the combat history of 14th Grenadier Division of the Waffen-SS, which was formed with Ukrainian personnel in 1944. Even before the
formation of the division was complete, was division sent on the Eastern front
to face the Soviet Red Army. Later in the year, the division was also used to combat the Slovak insurgency. After that, the division needed a time to recuperate,
and was sent to Slovenia. Another reason for choosing Slovenia, was the rising
danger of Slovenian partisan units, that could threaten the hinterland (and the
logistical connection) to the ever-closer Eastern front.
In Slovenia, the units of the SS Galician division were stationed in the most
important settlements of Lower Styria, where were tasked to provide deterrence against Slovenian partisans. As they became even more dangerous to the
German war effort, the Galician division was also used to directly attack partisan forces.
The most known divisional action against Slovenian partisan took part on
the Menina Plateau in March 1945, where partisan forces managed to evade
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German encirclement with minimal losses. Thus, the SS division claimed tactical victory, but the strategic goal (the destruction of partisan forces) wasn’t met.
Not only, that the partisan managed to escape, they also captured and interrogated Ukrainian soldiers and gained a valuable information on the enemy.
Immediately after the failed counterinsurgency action, members of the
division were looting the local civilian population and killed some civilians.
Despite their failure, they were soon sent to Upper Carniola to participate in
the largest anti-partisan operation of the year, where they performed somewhat better. Also, in late March, small combat group from the division was sent
to Lower Carniola, where the divisional engineers were tasked with (re)building of several bridges.
The advance of the Red Army forced German high command to once again
deploy the Galician SS division on the Eastern front. Their presence couldn’t
alter the inevitable defeat of the Third Reich. Very soon, the division was pushed
backed to Slovene lands, in current Slovenia and Austria. There, the Ukrainian
SS soldiers once again faced Slovenian partisans, now members of the Yugoslav Army, which were advancing into Austrian territory. During this time, there
were several skirmishes between these two opponents. In the last days of the
war, the division was renamed into 1st Ukrainian Division, but it stayed the part
of the Waffen-SS until the end. The war for the division ended on 10th May with
surrender to the British forces.
Short presence of the Galician SS division was in larger (strategic) scheme
of events quite insignificant, as it didn’t gain any major successes in the German
counter-insurgency effort against Slovenian partisans, even though they managed to inflict quite several losses for the local guerrilla fighters. Instead, they
became infamous among local civilian population due to several crimes committed, including murders.
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Citizen participation, health and gender relations as elements
of human development1
Some of the basic hallmarks of social development and progress are health
and wellbeing of citizens, including young people, citizens' active participation in societies they live in, and citizens being provided with equal rights within
existing equal relations between groups, including between genders. Although
traditionally economic development and economic growth (as measured by
GDP) have been the leading objective indicators of national progress in many
countries, since the 1970s and 1980s efforts have been devoted to using alternative measures of social progress, including the extent to which people have
their basic needs met, whether they have a say in social and political environment they live in, and whether they are healthy and express personal wellbeing.2
Efforts of broadening the understanding of the idea of social development
resulted in Human Development Index (HDI), which has been used in last several decades as a more comprehensive measure of social progress. Social progress has more recently also been termed socioeconomic development, which
is measured, inter alia, with economic development of the country or region,
with average levels of education of its members and their health outcomes, for
example life expectancy.3
As HDI takes into account a broadened understanding of social progress,
empirical data show that people living in societies that are socioeconomically
and politically better off, are also healthier and have higher levels of wellbeing.4 Specifically, social, economic and political resources tend to improve
basic living conditions, including housing conditions and enable more effec-

1

2

3

4

This article was authored within the program group at the Department of History, Faculty of Arts,
University of Maribor No. P6–0138 (A): The history of North–East Slovenia between Central Europe
and the European Southeast, and within project No. V5–1726: Cultural Participation of Young people
in Slovenia and Europe: Analysis of Trends, Determinants, Consequences and a Proposal of Solutions at
the Department of Sociology, University of Maribor, financed by Slovenian Research Agency (ARRS)
and Ministry of Culture of Republic of Slovenia.
Amy Gaye, "Name of the indicator/method of the human development index (HDI): Contribution to
beyond gross domestic product (GDP)" (2011), http://ec.europa.eu/environment/beyond_gdp/
download/factsheets/bgdp–ve–hdi.pdf accessed: 05.09.2018; United Nations Development
Programme, "What Is Human Development?: Human Development Reports" (2018), http://hdr.undp.
org/en/content/what–human–development, accessed: 05.09.2018; also see Ronald Inglehart and
Christian Welzel, Modernization, cultural change, and democracy: The human development sequence
(Cambridge, 2005) (hereinafter: Inglehart and Welzel, Modernization, cultural change, and democracy).
United Nations Development Programme, "Human Development Report: Work for Human
Development" (New York, 2016), hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_
report.pdf, accessed: 05.09.2018 (hereinafter: UNDP 2016).
Inglehart and Welzel, Modernization, cultural change, and democracy.

848

S tudia
H istorica
S lovenica

tive satisfaction of basic needs of survival. Some of the improved conditions
include lower rates of extreme poverty and illiteracy, improved environmental conditions, sanitation conditions and facilities, better access to drinking
water, food and nutrition, including healthier diets. Resources also tend to
improve medical knowledge, technology, health prevention and health treatments programs, access to healthcare, including universal coverage. In addition, more effective policies are more likely to be put in place for tackling and
decreasing prevalence of infectious diseases, for improving maternal, newborn, children and population health, lowering mortality and increasing life
expectancy. Finally, welfare states tend to be stronger in those societies that
have more available socioeconomic resources for financing public goods programs.5
Second, socioeconomic development drives not only health, quality of life
and wellbeing, but also political-institutional changes. The general direction is
toward democratic institution building and consolidation and citizens' democratic behaviour. The theory of human development states that structural socioeconomic improvements widen people's economic and cognitive resources, which then – primarily through the process of generational replacement
– leads toward mass value and political cultural change. A process of human
empowerment in this regard
means the development of personal agency – that is, a stage of maturation at
which one is conscious about one's values and chooses actions accordingly. For
societies, human empowerment denotes the development of civic agency – that
is, a stage of maturation in which all people are free, and equally so, to choose
their actions in accordance with their own and mutually shared values.6

In addition, with increasing socioeconomic development citizens increasingly value those institutional arrangements that enable expression and realization of their personal and civic agency. Democratic institutions are those
that provide opportunities for expressing one's values to the largest degree, for
example by protecting basic human rights, including freedom of speech, freedom of religion, the right to equal protection under the law and the right to
organize and participate equally in the political, cultural and economic life of
a society.7

5

6
7

UNDP 2016; World Health Organization, "World health statistics: Monitoring Health for the
SDGs, Sustainable Development Goals" (Geneva, 2018), http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272596/9789241565585–eng.pdf?ua=1, accessed: 05.09.2018.
Christian Welzel, Freedom rising (Cambridge, 2013), 40 (hereinafter: Welzel, Freedom rising).
Inglehart and Welzel, Modernization, cultural change, and democracy; Welzel, Freedom rising.
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As stated, socioeconomic development also drives mass political behaviour. Previous empirical studies have indicated that citizens living in countries
with higher levels of socioeconomic development are more likely to be publically engaged in their societies, at community, regional and national level. Specifically, various forms of public participation, including conventional political
participation,8 protest (unconventional) participation,9 social participation10
and cultural participation11 tend to be more frequent among citizens in socioeconomically more developed countries. In addition, citizens in these countries – also due to changes in value orientations – are more likely to express
higher levels of participatory psychological engagement, such as political interest, and are more likely to rate politics as important.12
Third, societies where their citizens are socioeconomically better off, also
tend to have more equal, i.e. egalitarian gender relations. Proponents of human
development theory argue that lower socioeconomic development is linked
to more traditional orientations, including more unequal gender roles. Specifically, in circumstances when basic physical or economic survival is uncertain,
people cling to traditional gender roles emphasizing absolute rules and old familiar norms, in an attempt to maximize predictability in an uncertain world /…/
when survival begins to be taken for granted /…/ changing gender roles and sexual norms no longer seem threatening.13

8

9

10

11

12

13

Louise K. Davidson–Schmich, "Searching for the Origins of civic community in Central Europe:
Evidence from Eastern and Western Germany", Democratisation 13, No. 1 (2006), 95–115; André
Blais, "Turnout in elections", in: Oxford Handbook of Political Behavior, ed. Rusell Dalton (New York,
2007), 621–635.
Patrick Bernhagen and Michael Marsh, "Voting and protesting: Explaining citizen participation in old
and new European democracies", Democratisation 14, No. 1 (2007), 44–72; Jan Germen Janmaat,
"Civic culture in western and eastern Europe", European Journal of Sociology/Archives Européennes de
Sociologie 47, No. 3 (2006), 363–393.
Pippa Norris, Democratic Phoenix: Reinventing Political Activism (Cambridge, 2002); Kenneth
Newton and José Ramón, "Patterns of political and social participation in Europe", in: Measuring attitudes cross–nationally: Lessons from the European Social Survey, ed. Roger Jowell (Los Angeles, 2007),
205–238; Edeltraud Roller and Tatjana Rudi, "Explaining level and equality of political participation.
The role of social capital, socioeconomic modernity, and political institutions", in: Social capital in
Europe: Similarity of countries and diversity of people, ed. Heiner Meulemann (Leiden, Boston, 2008),
251–284.
Margriet van Hek and Gerbert Kraaykamp, "Cultural consumption across countries: A multi–level
analysis of social inequality in highbrow culture in Europe", Poetics 41, No. 4 (2013), 323–341;
compare to Natascha Notten, Bram Lance, Herman G. van de Werfhorst and Harry B. Ganzeboom,
"Educational stratification in cultural participation: cognitive competence or status motivation?",
Journal of Cultural Economics 39, No. 2 (2015), 177–203.
Jan W. van Deth, "Political involvement and social capital", Social capital in Europe: Similarity of countries and diversity of people (2008), 191–218.
Inglehart and Welzel, Modernization, cultural change, and democracy, 54.
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Both socioeconomic development and gender roles attitudes impact
objective outcomes in gender relations and gender inequalities.14 For example,
previous empirical investigations have detected a macro-level link between
traditional gender role attitudes and percentage of women in parliaments.15
Moreover, in their study, Jamal and Langohr found that countries that scored
high on traditional gender role attitudes were also more likely to have "a lower
number of women in government, and lower levels of female literacy, economic activity, and education rates".16
In sum, at the macro level social progress (or human development) is associated with higher levels of socioeconomic prosperity of a country, with citizens
having a better access to economic, social, cultural and political resources, which
improve the ability on meeting citizens' basic biological, but also psychological, social, cultural and political needs. Indeed, at the macro level, participation,
health and gender egalitarianism are central elements of social development; the
more socioeconomic developed the country is, the more likely its citizens publically participate, the healthier they are and more likely there is greater gender
equality. Our research, on the other hand, focused on the links between the three
elements at the individual level, as this is much less examined issue in the literature, especially when examining all elements in combination.

Individual-level links between gender, participation and health
Regarding links between gender, participation and health at the individual
level, previous studies have indicated that women are more frequently culturally active than men,17 but are less frequently conventionally politically active.18

14

15
16

17

18

Ronald Inglehart and Pippa Norris, Rising tide: Gender equality and cultural change around the world
(Cambridge, 2003).
Inglehart and Welzel, Modernization, cultural change, and democracy, 276.
Amaney Jamal and Vicky Langohr, "The Democratic Deficit and Gender Attitudes: Do Attitudes
Towards Women's Roles Actually Affect Women's Rights and Levels of Democracy?", paper at
Annual Meeting of the American Political Science Association (APSA), 2007, http://www.princeton.
edu/~ajamal/MESA_Jamal _Langohr.Nov2007, accessed: 31.03.2012.
Angèle Christin, "Gender and highbrow cultural participation in the United States", Poetics 40, No. 5
(2012), 423–443 (hereinafter: Christin "Gender and highbrow cultural participation in the United
States"); Susan Lagaert and Henk Roose, "Gender and highbrow cultural participation in Europe: The
effect of societal gender equality and development", International Journal of Comparative Sociology
59, No. 5 (2018), 44–68 (hereinafter: Lagaert and Roose "Gender and highbrow cultural participation
in Europe").
Steven J. Rosenstone and John Hansen, Mobilization, participation, and democracy in America (New
York, 1993); Sidney Verba, Kay Lehman Schlozman and Henry E. Brady, Voice and equality: Civic voluntarism in American politics (Cambridge, 1995); Francesca Vassallo, "Political participation and the
gender gap in European Union member states", Journal of Contemporary European Studies 14, No. 3
(2006), 411–427.
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In addition, despite higher life expectancy and lower mortality, women also
have worse health19, including among youth.20 Furthermore, numerous studies
have also indicated that better health is positively associated with cultural and
political participation.21
Yet most relevant findings for the main purpose of our study is increasing evidence indicating that gender may be a moderator of the participationhealth relationship, especially cultural participation. For example, creative
cultural activities were previously found to be more strongly associated with
health among women, while among men the relationship between health
and receptive cultural participation (e.g., visiting cultural events) was stronger.22 Several other studies have also indicated gender-specific impact of cultural activities on health.23 For example, the positive impact of cultural capital
on health outcomes was gender dependent in one Slovenian study, with the
impact being significant among women but non-significant among men.24

19

20

21

22

23

24

Anne Case and Christina Paxson, "Sex differences in morbidity and mortality", Demography 42,
No. 2 (2005), 189–214; Archana Singh–Manoux, Alice Guéguen, Jane Ferrie, Martin Shipley, Pekka
Martikainen, Sébastien Bonenfant, Marcel Goldberg and Michael Marmot, "Gender differences in
the association between morbidity and mortality among middle–aged men and women", American
Journal of Public Health 98, No. 12 (2008), 2251–2257.
Diane Marcotte, Michel Alain and Marie–Josee Gosselin, "Gender differences in adolescent depression: Gender–typed characteristics or problem–solving skills deficits?", Sex Roles 41, No. 1–2 (1999),
31–48; Wilson, Gregory S., Mary E. Pritchard and Brian Revalee, "Individual differences in adolescent
health symptoms: The effects of gender and coping", Journal of adolescence 28, No. 3 (2005), 369–
379; Marina Tavčar Krajnc and Andrej Kirbiš, "Health of Slovenian Youth: a Comparative Analysis of
2010 and 2013 National Youth Studies", in: Nursing in Public Health: second scientific conference with
international participation: proceedings, ed. Tamara Štemberger Kolnik (Koper, 2014), 29–41 (hereinafter: Tavčar Krajnc and Kirbiš "Health of Slovenian youth").
Lars Olov Bygren, Boinkum Benson Konlaan and Sven–Erik Johansson, "Attendance at cultural
events, reading books or periodicals, and making music or singing in a choir as determinants for
survival: Swedish interview survey of living conditions", BMJ: British Medical Journal 313, No. 7072
(1996), 1577–1580; Markku T. Hyyppä, Juhani Mäki, Olli Impivaara and Arpo Aromaa, "Leisure participation predicts survival: a population–based study in Finland", Health Promotion International 21,
No. 1 (2005), 5–12 (hereinafter: Hyyppä et al., "Leisure participation"); Reijo Sund, Hannu Lahtinen,
Hanna Wass, Mikko Mattila and Pekka Martikainen, "How voter turnout varies between different chronic conditions? A population–based register study", Journal of Epidemiology & Community
Health 71 (2016), 475–479 (hereinafter: Sund et al., "How voter turnout varies"); Ojeda, Christopher
and Julianna Pacheco", Health and voting in young adulthood", British Journal of Political Science 49,
No. 3 (2017), 1–24 (hereinafter: Ojeda and Pacheco "Health and voting in young adulthood").
Koenraad Cuypers, Steinar Krokstad, Turid Lingaas Holmen, Margunn Skjei Knudtsen, Lars Olov
Bygren and Justein Holmen, "Patterns of receptive and creative cultural activities and their association with perceived health, anxiety, depression and satisfaction with life among adults: the HUNT
study, Norway", Journal of Epidemiology & Community Health 66 (2011), 698–703.
Hyyppä et al., "Leisure participation"; Kamin, Tanja, Ana Kolar and Peter M. Steiner, "The role of cultural capital in producing good health: A propensity score study", Slovenian Journal of Public Health
52, No. 2 (2013), 108–118 (hereinafter: Kamin et al., "The role of cultural capital"); Elisabeth Hansen,
Bodil J. Landstad, Raymond Brønn, Kjell Terje Gundersen and Sven Svebak, "Exercise–induced changes in body fat, upper leg skeletal muscle area, BMI and body weight in overweight people with risk of
developing Type 2 diabetes", Acta Kinesiologiae Universitatis Tartuensis 17 (2011), 66–79.
Kamin et al., "The role of cultural capital".
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Furthermore, Grossi and colleagues found that high cultural participation was
one of the most important determinants of women's subjective wellbeing, but
not men's. In fact, highbrow cultural activities impacted women's subjective
wellbeing more than any other type of leisure activity. Grossi and colleagues
provide several explanations for gender specific impact, including that cultural participation tends to be embedded in heterogeneous social networks and
provides social support (which was also found to beneficially impact health)
and such networks are more characteristic of women.25
Interestingly, although cultural participation was previously found to be
protective of being overweight among girls but not boys,26 Oncini and Guetto
found that women increasingly adopt unhealthy behaviours as their cultural
capital (e.g. cultural participation) increases,27 consistent with findings that at
the macro level female emancipation and empowerment is associated with
greater prevalence of smoking among females.28
Despite some research being accumulated in recent years, there has been
much less studies on health outcomes and political participation, compared
to cultural participation. In addition, authors of these studies have largely
included gender only as a control variable,29 which means that is has not yet
been examined in-depth as a potential moderator of political participation and
health link. Still, there is some evidence indicating that the link may be genderdependent. For example, Lahtinen and colleagues found that frequently experienced health symptoms were related to lower turnout among women (but
not among men), although the association was rendered non-significant after
education was controlled for.30

25

26

27

28

29

30

Enzo Grossi, Angelo Compare, Cristina Lonardi, Renata Cerutti, Edward Calus and Mauro Niero,
"Gender–related effect of cultural participation in psychological well–being: Indications from the
well–being project in the municipality of Milan", Social indicators research 114, No. 2 (2013), 255–
271.
Koenraad Cuypers, Karin De Ridder, Kirsti Kvaløy, Margunn Skjei Knudtsen, Steinar Krokstad, Jostein
Holmen and Turid Lingaas Holmen, "Leisure time activities in adolescence in the presence of susceptibility genes for obesity: risk or resilience against overweight in adulthood? The HUNT study", BMC
public health 12, No. 1 (2012), 820.
Oncini, Filippo and Raffaele Guetto, "Cultural capital and gender differences in health behaviours: a
study on eating, smoking and drinking patterns", Health Sociology Review 27, No. 1 (2018), 15–30.
Hitchman, Sara C. and Geoffrey T. Fong, "Gender empowerment and female–to–male smoking prevalence ratios", Bulletin of the World Health Organization 89 (2011), 195–202.
Mattila et al., "Healthy voting"; Mikko Mattila and Achillefs Papageorgiou, "Disability, perceived discrimination and political participation", International Political Science Review 38, No. 5 (2017), 505–
519; Sund et al., "How voter turnout varies"; Jérôme Couture and Sandra Breux, "The differentiated
effects of health on political participation", The European Journal of Public Health 27, No. 4 (2017),
599–604; Ojeda and Pacheco "Health and voting in young adulthood".
Hannu Lahtinen, Hanna Wass and Reijo Sund, "The effect of health on electoral participation and
welfare attitudes among young adults", in: Ihmisarvoinen Nuoruus: Nuorisobarometri [The Finnish
Youth Barometer], ed. Sami Myllyniemi (Helsinki, 2015), 171–182.
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A potential explanation of gender differences in the impact of health on
participation, or vice versa, includes the differential vulnerability perspective,
which postulates that similar social circumstances, including stressors (e.g.,
health problems) might have a different impact on health of both genders.31
Hahm and colleagues argue that disadvantaged social group's prior stressors
and negative health outcomes may cause neurobiological alteration, thereby
affecting the threshold at which stress is required to precipitate subsequent
adverse health outcomes.32 This means that those individuals with heightened
biological sensitivity to environmental context may demonstrate a greater susceptibility to the effects of both positive but also adverse environments.33 In
this vein, it could be also argued that various buffers of stress, including cultural
participation, may be more health protective for women than men, but also
that health problems may be more detrimental to women's political participation than men's.

Purpose of the study
Our study aimed to examine one key aspects of the interplay between participation, health and gender at the individual level, using survey data of Slovenian
youth. We aimed to analyse whether gender differences in health and participation exist, we then examined the links between participation and health at the
national and regional level, and finally, whether gender moderates these links
at the national level. In present study we focus on Slovenian youth as a whole,
but we also examine whether substantial regional differences exist with regard
to gender differences in health and participation.

31

32

33

Susan Roxburgh, "Gender differences in work and well–being: Effects of exposure and vulnerability",
Journal of Health and Social Behavior 37, No. 3 (1996), 265–277; Margaret Denton and Vivienne
Walters, "Gender differences in structural and behavioral determinants of health: an analysis of the
social production of health", Social science & medicine 48, No. 9 (1999), 1221–1235; Ellen Annandale
and Kate Hunt, "Gender inequalities in health: research at the crossroads", in: Gender Inequalities in
Health, eds. Ellen Annandale and Kate Hunt (Buckingham, 2000), 1–35.
Hyeouk Chris Hahm, Al Ozonoff, Jilliam Gaumond and Stanley Sue, "Perceived discrimination and
health outcomes: A gender comparison among Asian–Americans nationwide", Women's Health Issues
20, No. 5 (2010), 350–358.
Thomas Boyce W. and Bruce J. Ellis, "Biological sensitivity to context: I. An evolutionary–developmental theory of the origins and functions of stress reactivity", Development and psychopathology 17,
No. 2 (2005), 271–301; Andrew J. Lewis, Peter Kremer, Kim Douglas, John W. Toumborou, Mohajer
A. Hameed, George C. Patton and Joanne Williams, "Gender differences in adolescent depression:
Differential female susceptibility to stressors affecting family functioning", Australian Journal of
Psychology 67, No. 3 (2015), 131–139.
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Method
Sample
We analyzed a representative random sample of Slovenian Youth 2010 study.
It's the target population (332,211 young people) were all residents of the
Republic of Slovenia aged between 15 and 29 years old (N = 1,257; Mage = 22.90;
SD = 4.25; 48.3 % women). Face-to-face interviews were carried out. The target
population of Slovenian youth was stratified into 6 types of settlements and 12
statistical regions. The survey questionnaire had a written and oral part. The latter was conducted in the form of face-to-face interviews whereby interviewers
read the questions aloud to interviewees and then interviewers filled out acquired respondents' survey responses. After completing oral part of the questionnaire the interviewer handed the respondent the written questionnaire and
asked him or her to fill it out. The written part of the questionnaire consisted of
questions that were more personal and intimate in nature.34

Variables
Dependent variables: subjective health and wellbeing
We included one subjective health and one wellbeing indicator. For the former,
satisfaction with health was measured with a 5-point assessment scale (1 – very
dissatisfied; 5 – very satisfied).35 Satisfaction with health reflects one's current
health status and has previously been used extensively in the literature as a
proxy of health status,36 as it is closely associated (correlations above 0.6) with
the standard self-rated health measure.37
We also analyzed subjective wellbeing with the standard 10-point satisfaction with life item. The question was: "How satisfied would you say you are with
your life as a whole?" (1 – entirely dissatisfied; 10 – entirely satisfied).
For regression analyses, we standardized both variables transforming them
34

35

36

37

Miran Lavrič, Marko Divjak, Andrej Naterer and Petra Lešek, "Research Methods", in: Youth 2010: The
Social Profile of Young People in Slovenia, ed. Miran Lavrič (Maribor, 2011), 45–64.
Bojan Musil,"Health and Wellbeing", in: Youth 2010: The social profile of young people in Slovenia, ed.
Miran Lavrič (Maribor, 2011), 321–347.
Andrew M. Jones and Stefanie Schurer, "How does heterogeneity shape the socioeconomic gradient
in health satisfaction?", Journal of Applied Econometrics 26, No. 4 (2011), 549–579.
Michaela K. Knecht, Georg F. Bauer, Felix Gutzwiller and Oliver Hämmig, "Persistent work–life conflict and health satisfaction–a representative longitudinal study in Switzerland", BMC Public Health
11, No. 1 (2011), 271; Hendrik Schmitz, "Why are the unemployed in worse health? The causal effect
of unemployment on health", Labour Economics 18, No. 1 (2011), 71–78.
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in z score form, where the mean was equal to zero and the standard deviation
was equal to one. We then created a summation variable from z scores on both
variables).

Independent variables: cultural participation and voter turnout
Cultural participation was measured with several items. The first question referred to creative cultural participation: "Think of the time in a day after you have
completed your school, household and tasks, that is, think of your free time.
How often do you do the following activities in your free time?" (1 = never; 2 =
less than 1 time per month; 3 = 1–3 times a month; 4 = 1–3 times per week; 5 =
4–6 times per week; 7 = every day). The two cultural items were: "I write (diary,
poems, letters)" and "I read in my free time".
We also measured receptive cultural participation or cultural consumption
(i.e. participation in cultural events), which was measured with the question:
"Think of the time in a day after you have completed your school, household and
tasks, that is, think of your free time. How often do you "go to the cinema, theatre,
concerts?" in your free time?" (1 = never; 2 = less than 1 time per month; 3 = 1–3
times a month; 4 = 1–3 times per week; 5 = 4–6 times per week; 7 = every day).
We also included two additional measures of cultural capital. The first
involved a cultural disposition, and the second involved cultural competencies. Although they are not cultural participation (i.e. behaviour), we decided
to include these two measures since orientations (dispositions) are associated
with cultural participation, which was confirmed with correlational analyses.
The first, one's interest in art and culture was measured with the question: "Evaluate on a scale from 1 to 5 how interested you are in the field of art and culture.
Are you very (5), quite (4), medium (3) or a bit interested (2), or not interested
at all (1)? Similar to other studies38, cultural competencies were tapped with a
self-reported knowledge of foreign language skills (English, French and Spanish) (on a scale from 1 ("I have no knowledge") to 5 ("I am fluent in it")". Summation scale was computed (Cronbach's alpha = 0.81).
Finally, we also included the frequency of extra school learning in our cultural participation scale, which was asked with the following question: "Please
think of different training, workshops, lessons that are not part of the school
education and may be named informal education. How many such trainings
did you participate in in the last twelve months in the area of culture and art?"
(1 – none, 2 – one, 3 – two or three; 4 – more than three).

38

e.g. Kamin et al., "The role of cultural capital".
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As with health items, for the purpose of regression analysis we standardized
all six measures of cultural participation, transforming them in z score form.
We then created a summation variable from these z scores (Cronbach's alpha
= 0.63).
Voter turnout was measured with a question on past turnout: "Did you vote
in the last parliamentary election in September 2008?". We analysed data only
from those respondents that had the voting right in 2008 (aged 18 or older).

Control variables
In our regression analyses we also controlled for the impact of several sociodemographic variables: age (measured as year of birth, recoded into age in years
and into age groups: 1 = 15–18 years39; 2 = 19–24 years; 3 = 25–29 years), gender
(female = 1, male = 2), size of current residential settlement (1 = countryside/
village, 2 = small town [between 1,000 and 50,000 inhabitants], 3 = larger city
[above 50,000 inhabitants]), and family structure (1 = presently living in a traditional family [with biological father and mother]; 2 = all other family forms).
For socioeconomic resources, we examined respondent's family and personal socioeconomic status by means of several commonly used indicators of
SES. Family SES was measured with 1) parental educational level, which was
formed as a composite index of maternal and paternal educational level; and
(2) self-perceived family material status of respondents. We measured father's
and mother's educations with two identical questions on a nine-point scale:
"What is the highest achieved level of [your father's / your mother's] education?" (1 = uncompleted primary school; 9 = completed master or doctorate
degree). For the purposes of statistical analyses, the values were recoded into a
three-point scale: 1 = uncompleted secondary education (original values 1, 2,
3); 2 = completed secondary education (original values 4, 5, 6); 3 = completed
tertiary education (original values 7, 8, 9). Respondents' family material (economic) status was self-assessed with the following question: "How do you rate
the material situation of your family compared to the Slovenian average?" Family material status was coded on a five-point scale (1 = highly below average; 5 =
highly above average). We recoded the five-point scale into a three-point scale
of family's relative material status: 1 = (highly) below average, 2 = average; 3 =
(highly) above average. The family SES was a composite score of all three indicators (Cronbach's alpha = 0.73).

39

Voter turnout was examined only for young people of legal age in September 2008 at the time of
Slovenian parliamentary elections.
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Personal SES was measured via indicator of a personal income. The question was: "Assess the size of your available overall monthly income (in Euros).
Combine all incomes." We recoded the open-coded question into four groups
(1 = lowest monthly income group; 4 = highest monthly income group).
Finally, we also examined the role of respondents' regional affiliation, which
was also our point of interest, specifically, whether the link between health and
participation differed among Slovenian regions.

Plan of analysis
We first examined whether gender differences exist in subjective health and
wellbeing, cultural participation and voter turnout (Table 1). Next, we analysed
whether subjective health, cultural participation and voter turnout are associated at the total sample level and at the regional level (Table 2 and Table 3), controlling for other sociodemographic and socioeconomic confounders. Finally,
we examined whether gender moderates the impact of cultural and political
participation on health at the total sample level.

Results
Gender differences in self-rated health, subjective well-being, voter
turnout and cultural participation
Results in Table 1 indicate that statistically significant gender differences exist
on self-rated health measure, with men scoring higher that women. Men also
reported higher satisfaction with life, but differences did not reach the level of
statistical significance.
Turning to public participation, self-reported voter turnout was practically identical among both genders, with 56 % stating they voted. Cultural participation, on the other hand, was significantly more frequent among women,
whether measured with a composite cultural participation scale or with either
of six individual cultural participation indicators. In sum, men report better
health (but not subjective wellbeing), there are no gender differences in voter
turnout, while cultural participation is strongly gender-skewed, with women
being more culturally engaged.
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Table 1: Gender differences in self-rated health, satisfaction with life, cultural participation and voter
turnout among Slovenian youth

Gender

N

Min

Max

Mean
value

Std.
deviation

Sig.

Women

610

1

5

4.11

0.89

0.01

Men

641

1

5

4.24

0.86

Women

457

1

10

7.18

1.84

Men

492

1

10

7.33

1.69

Women

457

0

1

56*

0.5

Men

492

0

1

56*

0.5

Women

613

0,5

4

1.89

0.63

Men

644

0,5

4

1.61

0.55

Informal education in art/
culture

Women

610

1

4

1.58

0.98

Men

639

1

4

1.35

0.79

Going to cinema, theatre,
concerts

Women

609

0

5

1.55

0.87

Men

638

0

5

1.41

0.85

Women

611

0

5

0.60

1.11

Men

640

0

5

0.35

0.93

Women

611

0

5

2.39

1.49

Men

637

0

5

1.83

1.57

Women

608

1

5

2.92

1.08

Men

641

1

5

2.60

1.03

Women

612

1

5

2.29

0.65

Men

643

1

5

2.09

0.58

Self-rated health

Satisfaction with life

Voter turnout (self-reported)

Cultural participation

Writing (diary, poems, letters)

Reading

Interest in arts and culture

Knowledge of foreign languages

NS

NS

0.001

0.001

0.01

0.001

0.001

0.001

0.001

Source: Slovenian Youth.40
Note: * = percentage voting.

40

Slovenian Youth, Mladina 2010: Družbeni profil mladih v Sloveniji [data file] (Maribor: Univerza v
Mariboru, Filozofska fakulteta [production], Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih
podatkov [distribution], 2011), ADP – IDNo: MLA10 (Maribor–Ljubljana, 2011) (hereinafter:
Slovenian youth, Mladina 2010).
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Regional variation in the links between subjective health, cultural participation and voter turnout
Table 2: Health and voter turnout among Slovenian youth
Mura

Drava

Carinthia

Savinja

Central Sava Lower Sava

-0.46*

-0.17

-0.13

-0.40***

-0.19

-0.53

Gender (male) 0.00

0.02

0.00

-0.11

0.08

-0.05

Family
structure

-0.17

0.08

-0.25

0.17

-0.28

Size of
residential
settlement

0.10

-0.04

-0.16

-0.17*

-0.33

-0.32

Family SES

0.10

0.21**

-0.02

0.19*

0.14

-0.03

Income

0.26

0.22*

-0.07

0.13

0.10

0.22

Voter turnout

-0.10

0.04

-0.10

-0.10

-0.06

-0.36

F / Sig

1.31

2.43*

0.40

3.11**

0.55

1.69

Adjusted R
Square

0.03

0.06

-0.11

0.10

-0.15

0.14

Southeast

Central

Upper
Carniola

Gorizia

CoastalKarst

Littoral-Inner
Carniola

-0.01

-0.20*

-0.14

0.07

0.09

0.42

Gender (male) 0.14

0.09

0.12

-0.26

0.25

-0.09

Family
structure

-0.07

-0.11

-0.14

-0.05

0.05

-0.19

Size of
residential
settlement

0.05

-0.01

0.07

-0.18

-0.16

-0.14

Family SES

0.11

-0.04

0.17

-0.02

0.22

0.27

Income

-0.03

0.05

0.14

0.04

-0.06

-0.22

Voter turnout

-0.02

-0.18*

0.07

0.29

0.12

0.32

F / Sig

0.34

1.58

1.19

0.49

1.40

1.54

Adjusted R
Square

-0.08

0.02

0.01

-0.15

0.05

0.11

Age

Age

Sources: Slovenian Youth.41

41

Slovenian youth, Mladina 2010.
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Table 3: Health and cultural participation among Slovenian youth
Mura

Drava

Carinthia

Savinja

Central Sava

Lower Sava

Age

-0.40*

-0.15

-0.16

-0.34***

-0.27

-0.46

Gender (male)

-0.01

0.06

0.04

-0.10

0.19

-0.01

Family
structure

-0.15

0.09

-0.26

-0.13

0.04

-0.07

Size of
residential
settlement

0.14

-0.03

-0.18

-0.18

-0.43

-0.16

Family SES

0.10

0.20*

-0.07

0.19*

0.12

-0.24

Income

0.28

0.20*

-0.01

0.12

0.15

0.34

Cultural
participation

-0.11

0.07

0.10

0.04

0.25

-0.35

F / Sig

1.38

2.39*

0.39

3.06**

0.65

1.38

Adjusted R
Square

0.04

0.06

-0.11

0.09

-0.11

0.08

Southeast

Central

Upper
Carniola

Gorizia

CoastalKarst

Littoral-Inner
Carniola

Age

-0.00

-0.11

-0.17

-0.08

-0.03

0.28

Gender (male)

0.16

0.07

0.12

-0.30

0.20

0.07

Family
structure

-0.06

-0.08

-0.15

0.08

0.14

-0.26

Size of
residential
settlement

0.05

-0.01

0.07

-0.22

-0.11

-0.32

Family SES

0.09

-0.04

0.14

0.09

0.28*

0.13

Income

-0.03

0.08

0.12

-0.17

-0.00

-0.32

Cultural
participation

0.06

-0.00

-0.04

-0.28

-0.32*

0.47*

F / Sig

0.38

0.81

1.18

0.48

2.25*

2.16

Adjusted R
Square

-0.07

-0.00

0.01

-0.15

0.13

0.21

Sources: Slovenian Youth.42

We turn next to whether participation is linked with health and wellbeing. We regressed health and wellbeing scale on sociodemographic and socioeconomic variables and voter turnout (Table 2) and on cultural participation

42

Slovenian youth, Mladina 2010.

861

A. Kirbiš, M. Lamot, K. Kotnik, M. Marina Tavčar, M. Javornik Krečič: ...

(Table 3). Regression analysis at the national sample level (not shown) indicated that neither voter turnout nor total cultural participation were significant predictors of health. We then performed regression analysis separately for
all Slovenian regions. Results in Table 2 show the impact of voter turnout on
health in Slovenian regions, while Table 3 show the impact of cultural participation on health. In Table 2 we see that seven coefficients of turnout were negative and five were positive. Only one (in Central region) was significant (in fact,
negative). Due to lack of significant coefficients (which may be due to a small
number of respondents in many regions), we interpret the results with caution, yet me may conclude that the mixed direction of coefficients and a lack of
positive significant coefficients in twelve Slovenian regions and at the national
sample level indicate that voter turnout does not positively impact health.
We turn next to whether cultural participation is linked with health and
wellbeing. Results in Table 3 indicate that six coefficients were negative and six
were positive. The majority of them were insignificant, one was significant and
negative (Coastal-Karst region) and one was significant and positive (LittoralInner Carniola region). Again, due to mixed direction of coefficients and lack of
significant coefficients in twelve Slovenian regions and at the national sample
level, we may conclude that overall cultural participation does not positively
impact health.

Health, cultural participation, voter turnout and gender
Finally, we tested gender plays a moderating role in the impact of both types of
participation on health outcomes at the national sample level. We found that cultural participation was not a significant predictor of health in either genders (p
> 0.05). On the other hand, voter turnout turned out to be a significant predictor
of health among men (β = -0.13; p < 0.05), but not women (p > 0.05), indicating
that gender moderates the impact of political participation on health. Contrary to previous studies, voter turnout proved to be a negative predictor of health
among men, with non-voters reporting significantly better health than voters.

Discussion and implications
The main purpose of our study was to examine the links between political and
cultural participation and health, and the role gender may play in these links.
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Consistent with previous studies,43 we found that young men reported significantly better self-rated health than young women. Satisfaction with life was
also higher among men, though not significantly, which is consistent with some
previous studies.44 In addition, we found that voter turnout did not significantly
differ between genders, while Slovenian young women were found significantly more frequently culturally engaged, as studies45 in other countries have also
indicated. We also examined whether two participation dimensions were linked
with subjective health and wellbeing measure and found no significant association at the total sample level, when controlling for sociodemographic and
socioeconomic confounders. We tested whether this holds true in both genders
separately and found that cultural participation was not a significant health predictor in either genders, while voter turnout was a significant negative predictor
of health only among men, indicating the moderating role gender plays in the
link between political participation and health. Although in the present study we
focused mainly on Slovenian youth at the national level, we also carried out an
exploratory analysis of regional variation in the impact of participation in health.
We found no substantial variation in the impact, as almost all coefficients were
insignificant and in mixed direction, both positive and negative.
Contrary to our results, previous studies have found significant links
between participation and health and several explanations have been proposed for explaining the association. Cultural participation, for example, may
provide opportunities for socializing and social integration (thereby increasing social capital), which in turn improves health.46 Cultural participation may

43

44

45

46

Matthias Richter, Saoirse Nic Gabhainn, Alessio Zambon, William Boyce and Klaus Hurrelmann,
"Welfare state regimes, health and health inequalities in adolescence: a multilevel study in 32 countries", Sociology of health & illness 34, No. 6 (2012), 858–879; Tavčar Krajnc and Kirbiš "Health of
Slovenian youth"; Adriana Lúcia Meireles, César Coelho Xavier, Amanda Cristina de Souza Andrade,
Fernando Augusto Proietti and Waleska Teixeira Caiaffa, "Self–rated health among urban adolescents:
the roles of age, gender, and their associated factors." PLoS One 10, No. 7 (2015), e0132254.
Wing Hong Chui and Mathew YH Wong, "Gender differences in happiness and life satisfaction among
adolescents in Hong Kong: Relationships and self–concept", Social Indicators Research 125, No. 3
(2016), 1035–1051; Yuna L. Ferguson, Tim Kasser and Seungmin Jahng, "Differences in life satisfaction and school satisfaction among adolescents from three nations: The role of perceived autonomy
support", Journal of Research on Adolescence 21, No. 3 (2011), 649–661.
Christin, "Gender and highbrow cultural participation in the United States"; Lagaert and Roose,
"Gender and highbrow cultural participation in Europe".
Lisa F. Berkman, Thomas Glass, Ian Brissette, Teresa E. Seeman, "From social integration to health:
Durkheim in the new millennium", Social science & medicine 51, No. 5 (2000), 843–857; Hyyppä,
Markku T. Healthy ties: Social capital, population health and survival (Heidelberg–London–New
York, 2010) (hereinafter: Hyppa Healthy Ties); Eleonora P. Uphoff, Kate E. Pickett, Baltica Cabieses,
Neil Small and John Wright, "A systematic review of the relationships between social capital and
socioeconomic inequalities in health: a contribution to understanding the psychosocial pathway of
health inequalities", International journal for equity in health 12, No. 1 (2013), 54; Ichirō Kawashi
and Lisa F. Berkman "Social capital, social cohesion, and health", in: Social epidemiology, eds. Lisa F.
Berkman, Ichirō Kawachi, and Maria M. Glymour (Oxford, 2014), 290–319.
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also increase self-esteem and self-efficacy, which may have a positive impact on
health.47 Furthermore, high quality social relations may improve motivation for
health promoting behaviours48 and health outcomes, resulting among other,
with a lower likelihood of obesity.49
Of course, health may also have a direct and indirect impact on participation. With regard to political participation, for example, people who have
worse health may have lower capacity and motivation to be engaged in politics, reducing the reducing their probability of turning out to vote. In addition,
there may also be an indirect effect, with health problems potentially hindering
acquisition of economic and other relevant resources, decreasing psychological
political engagement and decreasing one's social connectedness and integration, which may lower his/her political recruitment within social networks.50
Contrary to previous studies, we did not find cultural participation to be
associated with health outcomes among Slovenian youth, while voter turnout
was found to be a negative predictor of health among young Slovenian men.
We may speculate about possible reasons for such unexpected results. First,
our study was of young people and it may be that their public participation
and general lifestyle patterns have different predictors and consequences with
youth being a specific stage in one's life. For example, Hansen and colleagues
found that age-related differences in the impact of cultural participation on
health among youth and adults may be the result of adults having more stable
habits than adolescents. The latter are more likely to change their behaviours
and less stable habits may have a less positive impact on health and wellbeing.51 Similar findings have previously been reported on the link between voter
turnout and health, as Mattila and colleagues found that health had a positive
effect on turnout, but it was notably larger among older people.52 Admittedly,
the impact in Mattila's study was still positive, while in our study turnout had
a negative impact on health. This could partly be explained in the context of
the study results of Sund and colleagues, who found that although a majority
of different chronic health conditions negatively impacted turnout, some had

47

48

49

50
51

52

Susan Galloway, "Cultural participation and individual quality of life: A review of research findings",
Applied Research in Quality of Life 1, No. 3–4 (2006), 323–342 in Hyppa Healthy Ties.
Annalijn I. Conklin, Nita G. Forouhi, Paul Surtees, Kay–Tee Khaw, Nicholas J. Wareham and Pablo
Monsirais, "Social relationships and healthful dietary behaviour: evidence from over–50s in the EPIC
cohort, UK", Social science & medicine 100 (2014), 167–175.
Fred C. Pampel "Does reading keep you thin? Leisure activities, cultural tastes, and body weight in
comparative perspective", Sociology of health & illness 34, No. 3 (2012), 396–411.
Mattila et al., "Healthy voting".
Elisabeth Hansen, Erik Sund, Margunn Skjei Knudtsen, Steinar Krokstad and Turid Lingaas Holmen
"Cultural activity participation and associations with self–perceived health, life–satisfaction and
mental health: the Young HUNT Study, Norway", BMC public health 15, No. 1 (2015), 544.
Mattila et al., "Healthy voting".
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a positive impact.53 Future studies of Slovenian youth should further investigate
how turnout impacts different aspects and dimensions of health.
A second reason for our unexpected findings – i.e. absence of significant
association between cultural participation and health – may be due to a composite measure of cultural participation we used in our study. Future research
should examine the impact of different forms of cultural participation on
health separately, including highbrow cultural participation. Third, we included only one type of political participation, i.e. voter turnout, which is relatively
low cost, infrequent and largely dependent on political context. It may be that
other, non-institutional forms of political participation (protest participation,
online participation, including on social media sites) or other participation
forms, which to a larger degree depend on motivation and resources of an individual and less on institutional arrangements, may impact or may be impacted
by health and wellbeing. Future studies need to further analyse these possibilities.
Regarding regional differences, previous studies have found cross-regional
variation in numerous outcomes of Slovenian youth, including cultural participation, political participation and religiosity, both among youth and adults.54
In this study we found almost no regional variation, as most coefficients were
insignificant, yet there was variation in the direction of these coefficients. Due
to the small number of respondents in individual regions, future studies should
include data with larger number of respondents and further examine this issue.
Our study has several important limitations. First, only a few indicators of
cultural and political participation were analysed. Second, our outcome variables were two indicators of subjective health and well-being. Objective and
other potentially relevant subjective indicators of health were not examined.
Third, while we controlled for sociodemographic variables, several confounders were not included in our analyses. Fourth, the study was cross-sectional in
nature, thus precluding ascertaining causality. Future studies should aim to fill
these gaps, especially in post-communist context and on young populations,
as previous studies have not examined these geopolitical areas and age groups.
To conclude, our study indicated that Slovenian young men report bet-

53
54

Sund et al., "How voter turnout varies".
E.g. Andrej Kirbiš, "Levels and determinants of youth political participation: regional inequalities
and northeastern Slovenia", Studia Historica Slovenica 18, No. 1 (2018), 61–82 (hereinafter: Kirbiš
"Levels and determinants of youth political participation"); Andrej Kirbiš, "Regionalne razlike v
kulturni participaciji mladih v Sloveniji: severovzhodna Slovenija v primerjalni perspektivi", Studia
Historica Slovenica 18, No. 1 (2018), 23–40; Boštjan Rogelj and Jernej Tiran, "Geografska analiza
volilne udeležbe v Sloveniji", Geografski vestnik 86 (2014), 25–43; Jernej Tiran and Boštjan Rogelj,
"Geografski vidiki volitev v Podravju", Geografije Podravja 1 (2017), 189–205; Miran Lavrič and Darko
Friš, "Institucionalna in zasebna religioznost v severovzhodni Sloveniji: primerjalna analiza slovenskih
regij po letu 1969", Studia Historica Slovenica 18, No. 1 (2018), 41–60.
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ter health than Slovenian women, that women are more frequently cultural
engaged, and that there are no gender differences in voter turnout. We also
found gender moderates the impact of political participation on health at the
total sample level, with turnout having a negative impact on health among
men. Finally, regional variation exists in the direction, but not in significance
levels of the impact of participation on health. One of the main implications of
our study is that policies and strategies for improving health of Slovenian youth,
and policies for increasing engagement of youth in public life should take into
account that genders may differ significantly in these aspects, likely due to differences in the types and amounts of resources they have available, differences
in socialization experiences, different (gendered) roles both genders play in
their social environments and differences in expectations society imprints
on them. Future studies need to investigate which of these (or other) factors,
including historical, institutional or political-cultural,55 may be key mediating
mechanisms explaining gender variation on various outcomes detected in our
and in previous studies of Slovenian youth.56

55

56

Aleš Maver and Darko Friš, "Historical development of the party landscape in Slovenia and Croatia
betwen 1990 and 2007", Studia Historica Slovenica 13, No. 1 (2013), 185–222; Andrej Kirbiš, Sergej
Flere, Darko Friš, Marina Tavčar Krajnc and Tina Cupar, "Predictors of conventional, protest, and civic
participation among Slovenian youth: a test of the civic voluntarism model", International journal of
sociology 47, No. 3 (2017), 182–207.
Tavčar Krajnc and Kirbiš "Health of Slovenian youth"; Kirbiš "Levels and determinants of youth political participation".
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Andrej Kirbiš, Monika Lamot, Katja Kotnik, Marina Tavčar Krajnc,
Marija Javornik Krečič
VLOGA SPOLA PRI PARTICIPACIJI IN ZDRAVJU MLADIH V SLOVENIJI:
REGIONALNA PRIMERJAVA

POVZETEK
Nekateri od glavnih elementov družbenega razvoja in napredka so zdravje in
dobro počutje državljanov, aktivno sodelovanje državljanov v družbi, v kateri
živijo, in enake državljanske pravice za pripadnike vseh družbenih skupin (ne
glede na spol). Ob tem je aktivno vključevanje mladih v javno življenje ne glede
na njihove osebne okoliščine pomemben kazalnik njihovega položaja in vloge
v družbi. Podatki kažejo, da sta družbena udeležba in zdravje pozitivno povezana, prav tako je bilo v preteklih raziskavah ugotovljeno, da med spoloma obstajajo razlike v zdravju in aktivni družbeni udeležbi, pri čemer mlade ženske v
primerjavi z moškimi praviloma poročajo o nižjih ravneh politične udeležbe
in zdravja, a poročajo o višjih stopnjah kulturne udeležbe. V pričujoči raziskavi
smo analizirali dve dimenziji udeležbe: kulturno udeležbo in konvencionalno
politično (volilno) udeležbo ter njuno povezavo s subjektivnim zdravjem, merjenim preko samoocenjenega zadovoljstva z zdravjem in zadovoljstva z življenjem. Kulturna udeležba je bila merjena preko kazalnikov pogostosti obiskovanja kina, gledališča in koncertov ter preko pisanja dnevnika, pesmi in pisem.
Preučili smo tudi kulturne orientacije (»dispozicije«), ki so bile merjene preko
zanimanja za umetnost in kulturo. Prav tako smo v analizo vključili kazalnik
pogostosti neformalnega izobraževanja (obiskovanje tečajev in delavnic) na
področju kulture oz. umetnosti. Zadovoljstvo z zdravjem smo merili na 5-stopenjski lestvici (1 – zelo nezadovoljen; 5 – zelo zadovoljen). Za kazalnik zadovoljstva z zdravjem je bilo v preteklih raziskavah ugotovljeno, da odraža trenutno zdravstveno stanje in da je močno statistično značilno povezan s standardnim kazalcem samoocenjenega zdravstvenega stanja. Poleg analiziranja teh
odnosov na reprezentativnem nacionalnem vzorcu študije Mladina 2010, je
bil glavni namen pričujoče raziskave preučiti tudi manj raziskano vprašanje,
ali spol pogojuje odnos med zdravjem in politično ter kulturno udeležbo. Npr.
za t. i. »ustvarjalne« kulturne dejavnosti (npr. petje) je bilo v preteklih raziskavah ugotovljeno, da so med ženskami močneje povezane z zdravjem kot med
moškimi, medtem ko je bil med moškimi ugotovljen močnejši odnos med zdravstvenimi izidi in t. i. »receptivnimi« kulturnimi dejavnostmi (npr. obisk kulturnih prireditev). Tudi v eni izmed preteklih slovenskih raziskav se je izkazalo, da
je pozitiven vpliv kulturnega kapitala na zdravstvene izide odvisen od spola:
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njegov vpliv je bil statistično značilen in pozitiven med ženskami, ne pa med
moškimi. Tudi ena izmed tujih raziskav je pokazala, da je visoka kulturna udeležba eden najpomembnejših dejavnikov boljšega subjektivnega počutja med
ženskami, ne pa med moškimi. Še več, kulturne dejavnosti so vplivale na boljše
subjektivno počutje žensk v večji meri kot katera koli druga oblika analiziranih prostočasnih dejavnosti. V pričujoči raziskavi smo na koncu preučili tudi
morebitne regionalne razlike v navedenih povezavah. Rezultati so pokazali, da
so na celotnem vzorcu moški poročali o statistično značilnem boljšem zdravju.
Poročali so tudi o večjem zadovoljstvu z življenjem, vendar razlike niso dosegle ravni statistične značilnosti. Samoporočana volilna udeležba je bila med
obema spoloma enaka: izmed tistih, ki so imeli v letu 2008 volilno pravico, jih
je pri obeh spolih 56 % navedlo, da so glasovali na zadnjih volitvah poslancev
v državni zbor v septembru 2008. Na drugi strani pa je bila kulturna udeležba – bodisi merjena s sestavljeno lestvico kulturne udeležbe bodisi s šestimi
posameznimi kazalniki kulturne udeležbe – statistično značilno pogostejša
med ženskami. Regresijska analiza na ravni celotnega vzorca je pokazala, da
ob kontroli sociodemografskih spremenljivk niti volilna udeležba niti sestavljena lestvica kulturne udeležbe nista statistično značilna napovedovalca zdravja.
Ugotovili smo tudi, da je spol pogojeval odnos med volilno udeležbo in zdravjem – v nasprotju s preteklimi raziskavami je bila volilna udeležba negativno
povezana z zdravjem med moškimi, ne pa tudi med ženskami – ni pa pogojeval
odnosa med kulturno udeležbo in zdravjem, kjer nismo zaznali statistično značilne povezave pri nobenem spolu. Regionalna variabilnost ni bila zaznana, saj
so bili odnosi med spremenljivkami znotraj regij povečini statistično neznačilni. Sklenemo lahko, da v nasprotju s preteklimi raziskavami v pričujoči študiji
med slovensko mladino kulturna udeležba ni povezana z zdravstvenimi izidi,
medtem ko je volilna udeležba negativni napovedovalec zdravja med mladimi
moškimi. Obstaja več možnih razlogov za tovrstne nepričakovane rezultate.
Prvič, naša študija je bila izvedena med mladimi in mogoče je, da imata njihova
udeležba in življenjski stili drugačne napovedovalce in posledice, saj je mladost
specifična faza v življenju posameznika. Tudi nekateri drugi raziskovalci denimo izpostavljajo, da so razlike v vplivu kulturne udeležbe na zdravje med mladimi in odraslimi lahko posledica tega, da imajo odrasli bolj stabilne navade in
življenjske vzorce kot mladostniki. Pri slednjih je npr. večja verjetnost, da bodo
spreminjali svoja vedenja; manj stabilne navade in vedenja pa lahko manj pozitivno vplivajo na zdravje in počutje. V prispevku v sklepnem delu razpravljamo
o implikacijah naših rezultatov in podamo predloge prihodnjih smeri raziskav.
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Darko Darovec

Vendetta in Koper 1686
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko
Koper, 2018, 208 str.

Lansko leto je izšla nova knjiga plodovitega slovenskega zgodovinarja Darka
Darovca, z naslovom Vendetta in Koper 1686, ki nekako deluje tudi v slovenščini, četudi je delo spisano v angleškem jeziku. Večji del knjige je že pred tem
izšel v obliki znanstvenih člankov v reviji Acta Histriae, po izidu dela pa še preostanek v sestrski publikaciji Annales, Series Historia et Sociologia. Od tega sta
slednji1 in en članek, ki je starejši od knjige, a je v njej objavljen zgolj delno,2 izšla
v slovenskem jeziku. Članki in knjiga so izšli v okviru Darovčevega raziskovalnega projekta, sofinanciranega v okviru Marie Curie Intra European Fellowship:
FAJDA. Maščevanje in krvno maščevanje med običajnim pravom in sodnim postopkom v srednjeveški in zgodnje novoveški Evropi. Primer zgornje jadranskega
območja. Na spletni strani založbe (https://zdjp.si/) je prosto dostopna še elektronska verzija dela.
Darovčeva knjiga v petih poglavjih in na skoraj 150 straneh bogato ilustriranega (51 slik) osrednjega besedila nudi precej več kot daje slutiti naslov, saj se

1

2

Darko Darovec, "Fajda med običajem in sodnim procesom. Primer krvnega maščevanja v Kopru leta
1686", Annales, Series Historia et Sociologia 28 (2018), št. 3, str. 451–476.
Darko Darovec, "Faciamus vindictam. Maščevalni umor in oprostilna sodba v Landarju leta 1401 med
obredom maščevanja ter akuzatornim in inkvizitornim sodnim procesom", Acta Histriae 25 (2017),
št. 3, str. 653–700.
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obravnavanemu sporu med družinama del/pl. Bello in del/pl. Tacco, ki je eskaliral v krvno maščevanje ali vendetto, ne posveča le v uvodnem poglavju. Že v
poglavju, naslovljenem Vendetta in Koper 1686 (Vendetta v Kopru leta 1686),
ki je bolj cold open3 kot klasičen uvod v problematiko, avtor prestopi meje, ki
bi delo lahko zadržale v okvirih lokalne zgodovine kot pač še eno kurioziteto iz
davnih, baje od nasilnih strasti prekipevajočih časov, kot je predmoderna družba prepogosto karikirana celo znotraj stroke. Koprski primer je tipična sovražnost ali fajda, v katere so lahko izbruhnili spori med sorodstvenimi skupinami ali omrežji (pa tudi znotraj njih), ko so politične ambicije ter ekonomske
oziroma nasledstvene strategije trčile ob čustva, izražena v idiomu časti. Vzrok
za vendetto iz leta 1686 je bil poseg v nasledstvene izbire: nezaželena ali prepovedana poroka je privedla do uboja, ki ga celo po treh letih pogajanj sprtima
stranema, skupnosti in njenim avtoritetam ni uspelo pomiriti, zato je prišlo do
povračilnega uboja. Na tej točki so se v spor aktivno vključile beneške osrednje
sodne oblasti in sprte strani s pomočjo strogega inkvizitornega postopka prisilile v sklenitev miru ter preprečile nadaljnje povračilne uboje. Pozno 17. stoletje se v koprskem primeru kaže kot začetek dobe, v kateri je bilo maščevanje
kot običajnopravni sistem reševanja sporov, ki je bil utemeljen na javnosti in
sorazmernosti recipročnih dejanj (vključno z nasiljem), mediaciji skupnosti in
njenih avtoritet ter je težil k sklenitvi miru ter obnovi časti vseh v spor vpletenih strani, sistematično zamenjano s centralističnim in na kaznovanju storilca
utemeljenim sistemom pravice.
Z opredelitvijo maščevanja kot težečega k obnovi miru in družbenega ravnotežja je Darovec že v člankih, ki so bili nato večidel4 vključeni prav v obravnavano knjigo, kot prvi v slovenskem zgodovinopisju prelomil s pozitivističnimi
in evolucionističnimi interpretacijami običaja. A sodobnih teoretičnih in metodoloških pristopov k problematiki, ki so nujno interdisciplinarni, pri čemer se
napajajo zlasti pri antropologiji, predvsem antropologiji prava, ni zgolj apliciral
na slovenske vire, namreč za Istro, temveč je s svojimi razpravami prispeval tudi
k splošnemu razumevanju običaja.
Eden njegovih ključnih prispevkov je v knjigi objavljen kot drugo poglavje. Njegov naslov je dovolj samopoveden: Blood Feud as Gift Exchange: the
Ritual of Humiliation in the Customary System of Conflict Resolution (Krvno
maščevanje kot izmenjava darov: obred ponižanja v običajnem sistemu reševanja sporov). Po načelu menjave, kot sta ga opredelila zlasti Marcel Mauss in
Claude Lévi-Strauss, Darovec maščevanje razume kot občečloveško in prvobit-

3
4

Cold open, https://en.wikipedia.org/wiki/Cold_open, pridobljeno 20. 12. 2019.
V knjigo ni vključen članek, ki pa se le mestoma dotika maščevanja: Darko Darovec, "Cum lampulo
mantelli: The Ritual of Notarial Investiture: Example from Istria", Acta Histriae 22 (2014), št. 3, str.
453–508.
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no obredno strukturo vseh družbenih odnosov ter podrobno razdela poklon
oziroma samoponižanje, predvsem v običaju maščevanja, v katerem gre za
obvezni element sklenitve miru. Pri tem pokaže, da je v skladu z družbenim
načelom menjave le s samoponižanjem moč povrniti izgubljeno čast, saj zgolj
plačilo odškodnine ali kompozicije ni dovolj. Princip dar-protidar narekuje
odnos čast-onečaščenost ali čast-sramota, ki ga Darovec ponazori predvsem
z bogato dokumentiranim črnogorskim in albanskim obredjem pomiritve,
ki se je obdržalo še v 19. in deloma v 20. stoletje, zato je lahko bilo primerno
dokumentirano. V črnogorskem obredu je samoponižanje prisotno dvakrat:
najprej ob prošnji posrednikov (tj. skupnosti) za premirje, nato pa ob prošnji
storilca in njegove družine za mir. Zgolj samoponižanje storilčeve strani lahko
povrne ponižanje, ki ga je z ubojem utrpela žrtvina stran. Maščevanje se začne
z recipročnostjo, saj narekuje enakovredno povračilo za krivico, in se konča z
recipročnostjo, saj lahko le samoponižanje zagotovi mir, tj. vrnitev storilca v
skupnost in povrnitev časti obeh strani. Posledično samoponižanje ni pomenilo stigmatizacije. Darovec še opozori, da je obred samoponižanja obstajal pri
vseh človeških družbah in zavrne še zmeraj trdožive teze evropske pravne zgodovine, da naj bi izšlo šele iz krščanskega koncepta pokore. Hkrati pokaže, da
je imel obred samoponižanja različno obliko, če je izvršen med družbeno enakopravnimi ali med neenakopravnimi stranmi. Med prvimi sledi načelu menjave, med drugimi, npr. med podložniki in zemljiškimi gospodi ali med menihi
in vitezi, pa ima obliko javnega izziva. Meniško zasramovanje relikvij zaradi
škode na samostanski posesti je lahko izzvalo prošnjo plemiškega napadalca za
odpuščanje in rešitev spora, podložniki pa so z ritualnim pretepanjem podob
svetníkov obelodanili krivico, s čimer so lahko izzvali mediacijo v sporu.
Tezo o univerzalnosti običaja maščevanja Darovec okrepi v tretjem
poglavju, Turpiter interfectus. The Seigneurs of Momiano and Pietrapelosa in the
Customary System of Conflict Resolution in Thirteenth century Istria (Turpiter
interfectus: gospodi Momjanski in Petrapiloški v običajnem sistemu reševanja
sporov v Istri v 13. stoletju). Okvir poglavja je fajda med oglejskimi patriarhi
in goriškimi grofi (1267–77), vendar njegovo bistvo ni toliko v predstavitvi
akterjev, vzrokov, poteka in posledic fajde, kot v interpretaciji le-te znotraj običaja maščevanja. Študija je ob izidu leta 2016 predstavljala prelom v slovenskih
raziskavah maščevanja, pri čemer se je naslonila zlasti na antropološka dognanja o družbeni konstitutivnosti sporov oziroma njihovega reševanja. Antropološko proučevanje prvobitnih ljudstev je pokazalo, da reševanje sporov vselej poteka znotraj skupnosti in z aktivnim sodelovanjem le-te, zato spori niso
zgolj odraz nenehnih konfliktov za dobrine, temveč generirajo tudi zavezništva, ki temeljijo zlasti na rodbinskih vezeh. Tudi zmago Goriških v obravnavani fajdi Darovec pripiše njihovi večji uspešnosti pri pridobivanju zaveznikov.
Nasploh je Darovec antropološka dognanja apliciral na kompleksnejšo sred-
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njeveško družbo oziroma njene vladajoče sloje, in sicer v času, ko se je resneje
začela uzakonitev običaja maščevanja oziroma njegova integracija v postavljeno pravo (Darovec uporablja izraz učeno pravo), ki je sledila vzponu pismenosti in okrepljeni recepciji rimskega prava. Čeprav je antropološka spoznanja sprejelo in na svoje raziskave apliciralo že precej sodobnih raziskovalcev in
raziskovalk maščevanja v srednjem in zgodnjem novem veku,5 je Darovec šel
dlje in dodatno doprinesel k razumevanju običaja. S podrobno analizo obreda srednjeveške investiture vitezov, kot jo je razdelal Jacques Le Goff, Darovec
pokaže, da je enako strukturo imel tudi obred pomiritve. Nasploh opozori, da
so imela srednjeveška pravna dejanja praviloma trodelno strukturo investiture: poklon (homagij), vera (fides) in investitura. Pri tem so bile na vseh stopnjah obreda prisotne simbolne geste, fraze in predmeti, ki so namen obreda
razlagali vpletenim stranem in njihovi skupnosti. Darovec iz tega izpelje, da je
imela sklenitev miru v maščevanju, kot njegov sklepni del, funkcijo sklenitve
pogodbe med rodbinama, bodisi z botrstvi, pobratimstvi ali porokami. Svoje
teze nadgradi z načelom menjave in ga poveže s strukturo investiture, ki naj
bi iz njega tudi izvirala, ter jih aplicira na obredje sklepanja miru v sporu: dar
(poklon, prošnja za premirje), protidar (premirje, prisega) in zveza, ki jo menjava vzpostavi (trajni mir, ljubezen). Z upoštevanjem sodobnih antropoloških
in zgodovinopisnih študij Darovec na primeru oglejsko-goriške fajde pokaže,
da je maščevanje kot običajnopravni sistem reševanja sporov v svoji idealizirani podobi in skozi obredje, izražalo družbene vrednote temelječe na mediaciji skupnosti, recipročnosti in težnji k miru. Obenem opozori, da je običaj z
uzakonitvijo pomembno narekoval pravno realnost srednjega veka, v kateri je
po običaju sklenjen mir, katerega ključni izraz ali gesta je bil poljub miru, predstavljal pravno veljavno pogodbo.
Procesom srednjeveške uzakonitve in adaptacije običaja maščevanja ter
njegove prepovedi in postopne delegitimacije v zgodnjem novem veku na
območju zgornjega Jadrana med 13. in 18. stoletjem je posvečeno četrto poglavje, Custom and Law (Običaj in zakon). Poglavje, ki bi lahko bilo med daljšimi,
je sicer najkrajše v knjigi, ker gre za dokaj okviren pregled zelo kompleksnih
družbenih, pravnih in političnih procesov, ki jih je Claudio Povolo, mdr. Darovčev mentor pri projektu FAJDA, opredelil6 kot zamenjavo sistema restorativne
pravice (običaj maščevanja) s sistemom retributivne pravice (kazensko pravo).

5

6

Prim. npr. objave in referenčno literaturo v: Jeppe Büchert Netterstrøm, Bjørn Paulsen (ur.), Feud in
Medieval and Early Modern Europe (Aarhus, 2007); Claudio Povolo, "Feud and Vendetta: Customs
and Trial Rites in Medieval and Modern Europe: A Legal-Anthropological Approach", Acta Histriae 23
(2015), št. 2, str. 195–244; Stephen Cummins, Laura Kounine (ur.), Cultures of Conflict Resolution in
Early Modern Europe (London, 2016).
Npr. Claudio Povolo, "La pietra del bando. Vendetta e banditismo in Europa tra Cinque e Seicento",
Acta Histriae 25 (2017), št. 1, str. 21–56.
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Po predstavitvi običajnopravnega ali tradicionalnega sistema reševanja sporov
v prvih treh poglavjih ter njegovega prepleta s sodnimi postopki v srednjem
veku, Darovec v tem poglavju razloži, zakaj je bil restorativni sistem pravice v
zgodnjem novem veku sploh zamenjan z retributivnim, če pa je bil tisočletja
ključen element družbenega reda. Odgovor vidi v centralizaciji pravosodnih
oblasti, ki se je tudi v Beneški republiki in Svetem rimskem cesarstvu začela v
drugi polovici oziroma konec 15. stoletja. Darovec izpostavi, da je moderna
teritorialna država nadzor nad svojim ozemljem in prebivalstvom, zlasti nad
najvplivnejšimi rodbinskimi omrežji, vzpostavljala z izničenjem avtonomije
lokalnih skupnosti, mdr. pravne. V tem procesu je bil vzpostavljen državni centralistični sodni oziroma kaznovalni nadzor, ki je z vpeljavo strogega inkvizitornega postopka ter pregona po uradni dolžnosti v 16. stoletju postopoma
individualiziral prekrške, pa tudi sodne postopke, ko je iz reševanja sporov
odstranil družine storilcev in oškodovancev, tj. skupnost. S tem je država izničila tradicionalne idiome časti in sorodstva in do 18. stoletja sebe oziroma (absolutističnega) vladarja uveljavila kot edinega, ki lahko maščuje oziroma oprosti
krivice, sočasno pa običaj maščevanja ožigosala kot zločinsko samopomoč.
Peto in zadnje poglavje, The Language of Vengeance: A Glossary of Enmity
and Peace (Govorica maščevanja: slovar sovražnosti in miru), je plod Darovčevega sodelovanja z njegovima doktorandoma, Angeliko Ergaver ter piscem
pričujoče ocene knjige kot vodilnim avtorjem prispevka. Avtorji so na podlagi
pojmovno-zgodovinske analize temeljnega izrazja običajnopravnega reševanja
sporov, ki je polno sopomenk, izdelali predlog jezikovnega, konceptualnega in
metodološkega okvira za raziskave maščevanja v predmoderni Evropi ter v ta
namen sestavili sedemjezični slovar temeljnih izrazov reševanja sporov. Slovar
temelji na (zlasti srednjeveških) virih v latinskem, nemškem, italijanskem in
albanskem jeziku ter, za Črno Goro, štokavskem govoru. Izrazje je prevedeno
še v angleščino in slovenščino, na podlagi latinsko-slovenskih slovarjev iz 16.
in 17. stoletja ter posameznih sočasnih virov pa je v slovar vključena še rekonstrukcija verjetnega izrazja reševanja sporov v tedanji slovenščini. Izdelavo slovarja je omogočil obstoj ključnega izrazja običajnega sistema reševanja sporov
v različnih jezikih, stoletjih ter družbenih in pravnih sistemih: od srednjeveškega plemstva in mest do albanskih in črnogorskih plemen v 19. stoletju.
Na koncu osrednjega dela knjige je priloga 45 transkribiranih dokumentov, ki se nanašajo na naslovni primer iz knjige, krvno maščevanje v Kopru leta
1686, ter omogočajo vpogled v jezik reševanja sporov med običajem in sodnim
postopkom, četudi skozi filter sodne oziroma pravniške naracije. Delo zaključujejo angleški povzetek, seznam virov in literature ter prevod povzetka v slovenščino.
Darovec je s knjigo nedvomno pomembno prispeval k raziskavam običaja maščevanja, saj dosedanjih sodobnih študij problematike ni zgolj apliciral
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na slovenske historične dežele, temveč je raziskave problematike mestoma
pomenljivo nadgradil tudi v evropskem oziroma svetovnem merilu. Zlasti z
razpravo o pomenu menjave v maščevanju skozi obredje pomiritve oziroma
investiture, pri čemer je nekako še najbolj ustrezno, da je študijo prispeval slovenski avtor, navsezadnje slovenska beseda maščevanje etimološko7 izvira iz
pomena menjava.
Kljub temu da se knjiga s slovensko zgodovino v ožjem pomenu pravzaprav ukvarja le v prvem in tretjem poglavju, bi si bilo zaradi pomena knjige, ki je
že prejela določeno priznanje svetovnih raziskovalcev problematike, v doglednem času želeti slovenskega prevoda. Slednji bi vsebinsko lahko bil bolj poenoten, četudi je knjiga v osnovi zasnovana kot zbornik prispevkov. Slabost dela,
ki večidel temelji na hkratni objavi že objavljenih znanstvenih člankov, ne da
bi bili ti kakor koli prilagojeni novi izdaji, je zlasti v tem, da se nekatere ključne
razlage obravnavane problematike zelo ponavljajo, četudi se to, z ozirom na
trdoživost pozitivističnih in evolucionističnih razlag maščevanja v tradicionalni historiografiji oziroma v nacionalnih zgodovinopisjih, morda lahko zdi celo
kot prednost.
Morebiti bo površnega bralca ali bralko zmotil mestoma dozdevno preveč optimističen avtorjev pogled na običaj maščevanja kot sistema reševanja
sporov in družbenega nadzora, sploh v spregi s tezo, da je za njegovo izničenje
odgovorna zlasti ali izključno novoveška država. Vendar Darovec večkrat poudari, da gre pri opisu obredja maščevanja zlasti za družbene ideale in je bila resničnost precej bolj čustvena in kaotična, ljudje pa so se ritualov držali prav tako
pogosto, kot so jih prirejali lastnim potrebam ali jih kršili. Hkrati so resne študije
čustev v maščevanju šele v povojih,8 sploh v Sloveniji, kjer še sploh ni sistematičnih raziskav zgodovine emocij. Darovcu je tudi jasno, čeprav to preredko
poudari, da za kolaps restorativnega sistema krivice ni mogla biti odgovorna
zgolj novoveška država. Sploh na začetku vzpona je bila za kaj takšnega prešibka, kot, ne nazadnje, dokazuje prav dolg obstoj običaja maščevanja in njegova komplementarnost na recipiranem rimskem pravu utemeljeni novoveški
kazenski zakonodaji. Brez sodelovanja skupnosti, četudi dolgoročno v škodo
lastne avtonomije, zelo dolgo preprosto ni šlo. V spremenjenih razmerah zgodnjega novega veka, ko so silovite družbene, verske in politične spremembe
zaostrovale spore v skupnostih, tradicionalni sistem reševanja sporov pogosto
ni bil dovolj, sploh v času hudih epidemij in dolgotrajnih vojn, ki so zdesetkale
prebivalstvo in oslabile ali potrgale medsosedske vezi, ki so vzdrževale tradicionalni družbeni red. Kot mdr. pokaže zaključek maščevanja v Kopru leta 1686, je
7
8

Marko Snoj, Slovenski etimološki slovar (Ljubljana, 1997), str. 327.
Prim. Kate Gilbert, Stephen D. White (ur.), Emotion, Violence, Vengeance and Law in the Middle Ages:
Essays in Honour of William Ian Miller (Leiden, 2018).
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pri delegitimaciji maščevanja šlo tudi za preplet pričakovanj države in lokalnih
skupnosti, ki pa ga bo treba šele raziskati, saj se raziskave maščevanja v predmoderni Evropi prepogosto ustavijo v zgodnjem 17. stoletju, čeprav se je proces
delegitimacije običaja zavlekel v 18. stoletje, tudi na Slovenskem. Skratka, knjiga, ki kliče po nadaljnih raziskavah.

Žiga Oman
Dr., asistent
Inštitut IRRIS za raziskave, razvoj in strategije družbe, kulture in okolja
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DOI 10.32874/SHS.2019-19
UDC 929.6(436.4)"11/12"
Author: BELE Martin
Ph.D., Assistant Professor
University of Maribor, Faculty of Arts, Department of History
Koroška 160, SI–2000 Maribor, Slovenia
Title: STYRIAN COAT OF ARMS AND IT'S BEGINNINGS IN THE 12TH AND 13TH CENTURY
Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 19 (2019), No. 3, pp. 631–652, 73 notes, 4 pictures
Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English)
Key words: duchy of Styria, styrian coat of arms, Otakars, house of Babenberg, Ottokar II of Bohemia, Béla IV of Hungary,
lords of Wildon, Austrian Rhyme Chronicle, Ottokar aus der Gaal, Zürich Armorial
Extract: The theme of the present article are the origins and the beginning of the coat of arms of the duchy of Styria, still in
use today by today's Austrian state with the same name. Before 1918 it was used by the then still undivided duchy. The basic
purpose of the research is the critical review and supplementation of the currently already known facts, discovered by the
Austrian historians of the past. The very first beginnings of the Styrian coat of arms with the (white or. silver) panther (on a
green base) can be traced back to the 12th century. This symbol obviously did not have its origins with the noble house of
Bamberg. Its motive is clearly much older. The present coat of arms became established by the 13th century. Considering the
sources of that time, what we have in mind are mostly seals on contemporary documents, together with the first descriptions
in narrative sources. Here we mean the so-called Austrian Rhyme Chronicle.

DOI 10.32874/SHS.2019-20
UDC 929.737(497.4Ptuj)"15/16"
Author: OMAN Žiga
Ph.D., Assistant
Institute IRRIS for Research, Development and Strategies of Society, Culture and Environment
Čentur 1F, SI–6273 Marezige, Slovenia
Title: THE TOTTINGS OF PTUJ AND MAJŠPERK:
THE RISE AND DEMISE OF A BURGHER FAMILY IN EARLY MODERNITY
Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 19 (2019), No. 3, pp. 653–694, 175 notes, 8 pictures
Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English)
Key words: Totting family, Ptuj, Majšperk, Podravje, burghers, merchants, protestants, sixteenth century, seventeenth century
Abstract: This paper brings new findings on the Totting burgher family from Ptuj, which at the end of the sixteenth century
rose to the ranks of Hungarian lower nobility, and provides an insight into the factors and strategies that helped with that
rise. The ascent of Benedict Totting was enabled by his profit-making skills and prudence in marrying off his daughters, whereby he gained rich and influential allies. Due to his contributions in either financing or supplying the anti-Ottoman defence
system, Benedict rose into the lower nobility in the Lands of the Crown of Saint Stephen. Earlier, he had acquired the lease
on the valuable Lordship of (Upper) Majšperk in Styria, but in the Holy Roman Empire remained a burgher until his death.
Benedict's widow Anna, who, with the support of her inter-confessional alliances, led a protestant school for girls in early
seventeenth-century Ptuj, obtained Majšperk as a fief, yet the early death of the male heirs sealed the family's fate. The paper
also brings new information on several burgher families from Ptuj and elsewhere, which were related or closely connected
to the Tottings: Gritscher, Plösch, Strusniger, Zunggo, etc.
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DOI 10.32874/SHS.2019-21
UDC 929Tiplič F.
930.85(497.41)
Author: MATJAŠIČ FRIŠ Mateja
Ph.D., Research Fellow
Co-author: ŠELA Ana
M.A. of History, Young Researcher
University of Maribor, Faculty of Arts
Koroška 160, SI–2000 Maribor, Slovenia
Title: DR. FRANC TIPLIČ: LENART DOCTOR BETWEEN FICTION AND HISTORY
Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 19 (2019), No. 3, pp. 695–736, 148 notes, 6 pictures
Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English)
Key words: Tiplič, Slovenske gorice, Lenart, Kontrolor Škrobar, Alojz Kraigher, national political struggle
Abstract: This piece presents the life and work of dr. France Tiplič, the first Slovenian doctor who served as a district doctor
in Lenart from 1900 until his death in 1918. In his novel Kontrolor Škrobar, Tiplič's long-time friend and fellow inhabitant
Alojz Kraigher describes the turbulent political life and the national struggle between Germans and nationally conscious
Slovenians in Slovenske gorice and especially in Lenart on the eve of the First World War. He implemented real historical
events into his novel; the names of literary characters bear names with a noticeable extra-literary reference behind which are
real and recorded historical persons. Among others, the character of dr. Njivar was modelled after France Tiplič. The authors
give a historiographical outline of the national frictions in Lenart and a description of the political activity of France Tiplič.
What is more, they analysed the literary representation of events with historical facts, reinforced with archive materials,
correspondence and existing scholarly literature.
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Author: TORKAR Blaž
Ph.D., Assistant Professor
Center vojaških šol/Vojaški muzej Slovenske vojske
Engelsova 15, SI–2111 Maribor, Slovenia
Title: VITTORIO VENETO: THE LAST ITALIAN OFFENSIVE ON THE RIVER PIAVE IN 1918
Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 19 (2019), No. 3, pp. 737–760, 31 notes, 4 pictures
Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English)
Key words: Vittorio Veneto, southwestern front, First World War, Austria-Hungary, Italy, Italian offensive
Abstract: Based on the study of archival sources and literature, the author analyses the conditions in the Austro-Hungarian
Monarchy and on the southwestern front in 1918. This is followed by an analysis of the preparations for and the course of
the Italian offensive at Vittorio Veneto which lasted from October 24 to November 4, 1918. The goal of the Italian Armed
Forces was to achieve a decisive breakthrough on the front sector Valdobbiadene–Feltre, in the lower part of the Piave river.
After initially successes in resisting, the Austro-Hungarian Armed Forces began to fall apart and was forced to withdraw. The
Italian victory ended the war on the southwestern front and caused the collapse of the Austro-Hungarian Armed Forces and
the signing of an armistice between Italy and Austria-Hungary. The Austro-Hungarian army, then, began to withdraw while
the Italian army carefully and slowly followed and occupied all areas promised to them under the London Memorandum.
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Villa Salviatti, Via Bolognese 156, I–50139 Firenze, Italija
Title: T
 HE GENEVA AGREEMENT IN THE LIGHT OF THE GREAT UNIFICATION OF THE SOUTH SLAVS IN NOVEMBER 1918
Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 19 (2019), No. 3, pp. 761–780, 53 notes, 3 pictures
Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English)
Key Words: Anton Korošec, The State of SCS, Geneva agreement, Nikola Pašić, National Council.
Abstract: At the end of October 1918, the delegates of the National Council from Zagreb went to Geneva to inform themselves about the current international position. Because of political pressure from the Entente the South Slav politicians
reached the so-called Geneva agreement in November 1918. Based on it, an equal number of members from the Kingdom
of Serbia and the State of SCS, which would work on common affairs, would form a joint ministry. Nikola Pašić, the Serbian
PM, agreed on the postponement of the Monarchy. In his false report, Pašić misinformed his government, that the members
of the ministry would take an oath to the Serbian king and to the National Council. Consequently, the vice-president of the
Serbian government resigned, as well as Pašić. When Belgrade found out about the difficult international position of Zagreb,
the Serbian court carried out the unification behind the scenes, bypassing Korošec and other politicians that were abroad.
They leaned on Svetozar Pribičević, the vice-president of the National Council, who carried out the wishes of the Serbian
royal court with joy.
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Ph.D., Full Professor, Research Counselor
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ZRC SAZU
Novi trg 2, SI–1000 Ljubljana
Title: "CHAMPAGNE IN GRAZ AND GERMAN DEMIVIERGES" –
EVALUATION OF THE ACTIVITIES OF LIEUTENANT COLONEL SHERMAN MILES IN STYRIA IN 1919
Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 19 (2019), No. 3, pp. 781–814, 97 notes, 5 pictures
Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English)
Key words: Sherman Miles, Archibald Cary Coolidge, Paris Peace Conference, Styria, Carinthia
Abstract: The article deals with the activities of the U. S. Lieutenant Colonel Sherman Miles as member of the American study
commission in Vienna in the first months of the Paris Peace Conference 1919. Miles' documents on the nationality problems in the border area between the newly established German Austria and the SHS-Kingdom are evaluated. There is special
emphasis on the activities of Miles in Styria, based on the research of the Austrian, American and Slovene sources.
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Author: KOCJANČIČ Klemen
Ph.D., Research Assistant
University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences
Kardeljeva ploščad 5, SI–1000 Ljubljana, Slovenia
Title: G
 ALICIAN TIGERS IN COMBAT AGAINST PARTISANS: 14TH GRENADIER DIVISION OF WAFFEN-SS
(GALICIAN NR. 1) IN SLOVENE LANDS
Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, 19 (2019), No. 3, pp. 815–846, 99 notes, 5 pictures
Category: 1.01 Original scientific paper
Language: Original in Slovene (Abstract in Slovene and English, Summary in English)
Key words: Second world war, Lower Styria, Waffen-SS, national-liberation army and partisan detachments of Slovenia, collaboration, third reich
Abstract: Article is dealing with the (combat) performance of the 14th Grenadier Division Waffen-SS in Slovenia against
partisans in two different time periods, in the last year of the Second World War. As one of the Waffen-SS divisions, formed
from non-German(ic) soldiers, was involved in frontline fighting against the Soviet Red Army and against Slovakian and
Slovenian partisans. In Slovenia it was primarily used in the area of Lower Styria and it's most known for the operation on
Menina Plateau, but the parts of the division were also sent against partisans in Lower Carniola and Upper Carniola regions.
Despite its size, rather good weaponry and previous combat experiences, Galician division didn't gain any major victories
against the Slovenian national-liberation movement.
DOI 10.32874/SHS.2019-26
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Avtor: KIRBIŠ Andrej
Dr., izredni profesor
Soavtor: LAMOT Monika
Dipl. soc.
Soavtor: KOTNIK Katja
Dipl. soc.
Soavtor: TAVČAR KRAJNC Marina
Dr., docentka
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za sociologijo
Koroška cesta 160, SI–2000 Maribor, Slovenija
Soavtor: JAVORNIK KREČIČ Marija
Dr., izredna profesorica
Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za pedagogiko
Koroška cesta 160, SI–2000 Maribor, Slovenija
Title: VLOGA SPOLA PRI PARTICIPACIJI IN ZDRAVJU MLADIH V SLOVENIJI: REGIONALNA PRIMERJAVA
Studia Historica Slovenica
Časopis za družboslovne in humanistične študije / Humanities and Social Studies Review
Maribor, letnik 19 (2019), št. 3, str. 847–874, 56 cit., 3 preglednice
Kategorija: 1.01 Izvirni znanstveni članek
Jezik: angleški (izvleček angleški in slovenski, povzetek slovenski)
Ključne besede: kulturna udeležba, politična udeležba, neenakosti v zdravju, regionalne razlike, spolne neenakosti, demokracija, mladina
Izvleček: Glavni namen naše raziskave je bil, 1) preučiti, ali obstajajo razlike med spoloma v subjektivnem zdravju, politični in
kulturni udeležbi, 2) analizirati, ali spol pogojuje odnos med zdravjem in udeležbo ter 3) analizirati, ali obstaja regionalna variabilnost v tem odnosu. Analiziran je bil reprezentativen vzorec raziskave Mladina 2010. Na celotnem vzorcu so moški poročali
o boljšem zdravju, v volilni udeležbi ni bilo razlik med spoloma, kulturna udeležba pa je bila višja pri ženskah. Spol je pogojeval
odnos med volilno udeležbo in zdravjem – v nasprotju s preteklimi raziskavami je bila volilna udeležba negativno povezana z
zdravjem med moškimi, ne pa tudi med ženskami – ni pa pogojeval odnosa med kulturno udeležbo in zdravjem, kjer odnos
ni bil statistično značilen. Regionalna variabilnost ni bila zaznana, saj so bili odnosi znotraj regij povečini statistično neznačilni.
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1.

Studia Historica Slovenica (SHS) je znanstvena periodična publikacija,
ki jo izdajata Zgodovinsko društvo dr. Franca Kovačiča in ZRI dr. Franca
Kovačiča Maribor. Revija objavlja članke s področja zgodovine in ostalih
humanističnih in družboslovnih ved, ki mejijo na zgodovinsko znanost.

2.

Revija Studia Historica Slovenica izhaja v treh številkah letno. V dveh
številkah objavlja prispevke v slovenskem jeziku – s povzetkom (Summary) v angleškem, nemškem, italijanskem, francoskem ali ruskem jeziku
ter izvlečkom (Abstract) in ključnimi besedami (Key words) v angleškem
jeziku. Ena številka je tudi tujejezična in je namenjena objavam prispevkov
domačih in tujih avtorjev v enem od svetovnih jezikov – s povzetkom in
izvlečkom v slovenskem jeziku.

3.

Prispevek (napisan z urejevalnikom teksta Word for Windows) mora
(opremljen z vsemi obveznimi prilogami) obsegati najmanj eno in pol
avtorsko polo oz. 24 enostransko tipkanih strani s po 30 vrsticami na stran (ok. 55.000–60.000 znakov brez presledkov) in lahko
obsega do 40 enostransko tipkanih strani s po 30 vrsticami na
stran (ok. 100.000 znakov brez presledkov). Prispevek mora biti napisan
v pisavi Times New Roman v velikosti 12 pt, z medvrstičnim razmikom 1,5
(opombe v pisavi v pisavi Times New Roman v velikosti 10 pt, z medvrstičnim razmikom 1).
Prispevek mora biti poslan uredništvu po elektronski pošti (na
dva naslova):
e-mail: uredništvo.shs@gmail.com; darko.fris@gmail.com

4.

Avtor mora navesti naslednje podatke: ime in priimek, akademski naslov,
delovno mesto, ustanovo zaposlitve, njen naslov in naslov elektronske
pošte (e-mail). Avtor ob oddaji članka zagotavlja, da članek še ni bil objavljen in se obvezuje, da ga ne bo objavil drugje.

5.

Slikovni material mora biti poslan kot priloga e-pošti (vsaka slika posebej) v obliki digitalne kopije ali v eni od naslednjih digitalnih oblik: JPG,
TIF ali PDF, opremljen s podnapisom in navedbo vira.
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Oddani prispevek mora biti opremljen: s povzetkom (60–75 vrstic), izvlečkom (6–10 vrstic) in ključnimi besedami v slovenskem
jeziku ter s prevodi izvlečka, povzetka in ključnih besed v angleškem ali nemškem jeziku.
Izvleček mora biti razumljiv sam po sebi brez branja celotnega 		
besedila članka. Pri pisanju se uporabljajo cele povedi, izogibati se
je potrebno slabše znanim kraticam in okrajšavam. Izvleček mora
jasno izražati avtorjev primarni namen oziroma doseg članka, 		
razlog, zakaj je bil napisan, ter opis tehnike raziskovalnega pristopa
(osnovna metodološka načela).
Ključne besede morajo odražati vsebino prispevka in biti 			
primerne za klasifikacijo (UDK).
Povzetek mora predstaviti namen prispevka, glavne značilnosti in 		
metodologijo raziskovalnega dela ter najpomembnejše rezultate in
sklepe.

7.

Besedilo prispevka mora biti pregledno in razumljivo strukturirano
(naslovi poglavij, podpoglavij), tako da je mogoče razbrati namen, metodo
dela, rezultate in sklepe. V uvodu je potrebno predstaviti dosežke dosedanjih raziskav o obravnavani temi (vključno z mednarodnimi referencami) in napovedati namen članka oziroma razlog, zakaj je bil napisan.

8.

Opombe morajo biti pisane enotno kot sprotne opombe pod črto. So
vsebinske (avtorjev komentar) in bibliografske (navedba vira, uporabljene
oz. citirane literature).
a. Bibliografska opomba mora ob prvi navedbi vsebovati celoten
naslov oz. nahajališče: ime in priimek avtorja, naslov dela (ko gre za
objavo v reviji ali zborniku naslov le-tega), kraj in leto izida, strani. …
idr.:
primer – monografija: Jože Mlinarič, Studeniški dominikanski 		
samostan: ok. 1245–1782 (Celje, 2005), str. OD–DO;
primer – članek v reviji: Darko Friš, "Banovinska konferenca 			
Jugoslovanske nacionalne stranke leta 1937 v Ljublja			
ni", Zgodovinski časopis 59, št. 1–2 (2005), str. OD–DO;
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primer –‒članek v časniku: (avtor), "Volitve v mariborski mestni 		
zastop", Slovenski gospodar, 27. 11. 1873, št. 48, str. OD–DO;
primer – prispevek v zborniku: Vasilij Melik, "Vprašanje regij v 		
naši preteklosti", v: Regionalni vidiki slovenske zgodovine : zbornik 		
referatov XXXI. zborovanja slovenskih zgodovinarjev, ur. Peter Štih 		
in Bojan Balkovec (Ljubljana, 2004), str. OD–DO;
primer – spletna stran: Zürcher Wappenrolle – e.codices, dostop		
no na: http://www.e-codices.unifr.ch/de/list/one/snm/AG002760, 		
pridobljeno: 14. 1. 2019.
nato pa se v naslednjih opombah z isto referenco uporablja 		
smiselna okrajšava
(dalje: Mlinarič, Studeniški dominikanski samostan, str. OD–DO)
(dalje: Friš, "Banovinska konferenca Jugoslovanske nacionalne 		
stranke", str. OD–DO).
b. Pri navajanju arhivskih virov je potrebno navesti: arhiv (ob
prvi navedbi celotno ime, v primeru, da ga uporabljamo večkrat, je
treba navesti okrajšavo v oklepaju), ime fonda ali zbirke (signaturo, če
jo ima), številko fascikla (arhivske škatle) in arhivske enote ter
naslov navajanega dokumenta:
primer: Pokrajinski arhiv Maribor (PAM), fond Pavel Turner, AŠ 7, 		
pismo Davorina Trstenjaka Pavlu Turnerju iz Starega Trga, 7. junij 		
1889.
9.

Na koncu prispevka je potrebno dodati abecedni seznam VIROV in
LITERATURE (primer):
VIRI (ločeno: arhivski viri, objavljeni viri, časopisni viri in internetni 		
viri)
PAM – Pokrajinski arhiv Maribor, fond Pavel Turner, AŠ 7.
Perovšek, Jurij, Programi političnih strank, organizacij in združenj na
Slovenskem v času Kraljevine SHS (1918–1929), Viri 13 (Ljubljana, 		
1998).
Slovenski gospodar ‒– 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.

S tudia

H istorica

S lovenica
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
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