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Prvo povojno leto v Evropi in svetu
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Izvleček:

Pariz je bil leta 1919 središče sveta. Na pariški mirovni konferenci, ki se je
začela 19. januarja 1919 in se končala s podpisom zadnje mirovne pogodbe
z Osmansko državo avgusta 1920, so se predstavniki velikih sil in asociiranih
držav pogajali ne samo o mirovnih pogodbah s silami osi, temveč o novi ureditvi
Evrope in sveta, ki naj bi omogočila svetovni mir v 20. stoletju. Iz zemljevida
sveta so izginili štirje imperiji, nastale so številne nove države. V ospredju so
bile Wilsonove točke, predvsem ustanovitev Lige narodov in samoodločba
narodov. Šlo pa je tudi za reparacije vojne škode, pri čemer so se zedinili, da je
Nemško cesarstvo začelo prvo svetovno vojno.

Ključne besede:

Woodrow Wilson, Lloyd George, Georges Clemenceau, pariška mirovna
konferenca, Liga narodov, samoodločba narodov, vojna krivda, Versajska
mirovna pogodba, senžermenska mirovna pogodba
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Uvod1
Prva svetovna vojne je obraz Evrope popolnoma spremenila. Vojna je uničila
kar štiri imperije: habsburško monarhijo, nemško cesarstvo, Osmansko državo2
in caristično Rusijo. Dinastije Hohenzollern,3 Habsburg4 in Romanov5 so izginile. Sledil je samo en sam multinacionalni imperij, namreč Sovjetska zveza kot
naslednica carske Rusije. Cena za to je bila zelo visoka, izbruhnila je državljanska vojna, ki je trajala do leta 1922 in je povzročila najmanj toliko človeških
žrtev kot vojna pred tem.
Leta 1914 je bilo v Evropi 17 monarhij in tri republike (Švica, Francija, Portugalska), leta 1919 pa še samo 13 monarhij, medtem ko je število republik zra-

1

2

3

4

5

Članek je rezultat izvajanja raziskovalnega programa št. pogodbe P6-0380: Zgodovinsko-pravni vidiki
kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin na slovenskem ozemlju v 20.stoletju do sprejetja ustave,
ki ga sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).
Po porazu centralnih sil je Osmanska država po Sevreški mirovni pogodbi 10. septembra 1920 izgubila vsa ozemlja izven Anatolije in Trakije. Izgubila bi naj še dele današnje Turčije, tako naj bi Grčiji
pripadali Izmir in deli zahodne Anatolije, Italiji Antalija, Francozi pa naj bi dobili Sirijo in Kilikijo. Iz
vzhodnih delov naj bi se oblikovala država Armenija, Kurdom je bilo obljubljeno avtonomno ozemlje
južno od Armenije ter vzhodno od Evfrata. Nobena od podpisnic mirovne pogodbe ni ratificirala.
Po bojih med turško in grško vojsko je 24. julija 1923 prišlo do Lozanskega sporazuma in Turčija
je dobila današnji obseg. Osmanski imperij pa je dejansko propadel 1. 11. 1922, ko je turški parlament ukinil sultanat in razglasil republiko, katere predsednik je postal general Mustafa Kemal, ki je
sebe proglasil za očeta vseh Turkov (Ataturk). Zadnji turški sultan Mohamed VI., ki je sprejel Sevreško
mirovno pogodbo, je zapustil Turčijo na britanski ladji 17. novembra 1922 ("Türkisches Gesetz zur
Abschaffung des Sultanats vom 1. November 1922, Gesetz Nr. 308", http://www.verfassungen.eu/
tr/index.htm, pridobljeno: 13. 2. 2020; Von der Französischen Revolution zur Gegenwart. Dtv-Atlas
Weltgeschichte, Bd. 2 (München, 1991), str. 411; "The Abolishion of the Caliphate", Economist, 16. 12.
1923, https://www.economist.com/christmas-specials/2015/12/16/straddling-two-worlds, pridobljeno: 19. 2 .2020; Arnold Suppan, Imperialist Peace Order. Saint-Germain and Trianon 1919–1920,
Austrian Academy of Sciences (Wien, 2019) str. 8 (dalje: Suppan, Imperialist Peace Order).
Nemški kancler (Reichskanzler) Max von Baden je 9. novembra 1918 proglasil abdikacijo cesarja
Viljema II., ki pa je hotel takrat odložiti zgolj cesarsko krono, ne pa se tudi odpovedati pruski kroni.
Šele je 28. novembra 1918 je dejansko odstopil kot nemški cesar in pruski kralj. To je proklamiral
iz Ameronga na Holandskem, kamor se je umaknil, ker se je bal, da mu bo antanta sodila (Daniel
Chamier, Wilhelm II. Der Deutsche Kaiser (München–Berlin, 1989), str. 371–377).
Avstrijski cesar Karel I. in madžarski kralj Karel IV. sicer formalno ni nikoli odstopil, se pa je 11. novembra 1918 v gradu Schönbrunn kot cesar odpovedal oblasti, dva dni kasneje, 13. novembra, pa na gradu
Eckertsau, kamor se je najprej z družino preselil, tudi kot madžarski kralj. Ker je 3. aprila 1919 Avstrija
sprejela zakon o izgonu in odvzemu premoženja dinastije Habsburško-Lotarinške, je cesar Karel z družino 24. marca 1919 zapustil Avstrijo in se najprej naselil v Švici, po dveh neuspešnih poskusih prevzema oblasti na Madžarskem pa na otoku Madeira, kjer je 1. aprila 1921 umrl (Peter Broucek, Karl /./IV.
(Wien–Köln–Weimar, 1997), str. 215–232; Hermann A. Griesser, Konfisziert (Wien–München, 1986),
str. 14–23; Georg Kugler, "Die Landesverweisung Kaiser Karls und die Enteignung des Habsburgischen
Kunstbesitzes", v: Kaiser Karl I. (IV.) als Christ, Staatsman, Ehemann und Familienvater, ur. Jan Mikrut
(Wien, 2004), str. 273–284; Tamara Griesser-Pečar, Zita. Die Wahrheit über die letzte Kaiserin (Wien,
1992), str. 172–220).
Oblast dinastije Romanov se je končala že s februarsko revolucijo 1917. Nikolaj II. je odstopil 2. marca
1917. Ruskega carja in njegovo družino so boljševiki umorili 16.–17. julija 1918. Več o tem: Elisabeth
Heresch, Nikolaus II. "Feigheit, Lüge und Verrat". Leben und Ende des letzten Russischen Zaren
(München, 1992).
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slo na 13. Nastalo je devet novih držav.6 Med njimi je tudi Poljska, ki se ponovno
pojavi na zemljevidu Evrope (3. novembra 1918). Samo na ozemlju habsburške
monarhije nastanejo Avstrija, Češkoslovaška, Madžarska. Na Poljskem, Čehoslovaškem in v Kraljevini SHS niso čakali na soglasje državnikov, ki so se sestali
v Parizu leta 1919. Večina južnih Slovanov, ki so živeli v avstro-ogrski monarhiji,
je sicer najprej želela avtonomijo v sklopu habsburške monarhije, ko pa je kot
posledica "Afere Sixtus"7 cesarjev ugled strmo padel in ni imel zadostne podpore za ustavne spremembe in za rešitev jugoslovanskega vprašanja, se je vzdušje
spremenilo.8 29. oktobra 1918 je bila ustanovljena Država Slovencev, Hrvatov
in Srbov, ki se je 1. decembra 1918 združila s Srbijo v Kraljevino Srbov, Hrvatov
in Slovencev.9 Galicija je bila priključena Poljski, Transilvanija [Siebenbürgen]
in Bukovina sta bili priključeni Romuniji, medtem ko je Romunija dobila od
carske Rusije Besarabijo. Finska, Latvija, Litva, Estonija so proglasile svojo samostojnost.
V večini držav so ostale narodne in verske manjšine, skupaj 25 milijonov
ljudi: 6,5 milijonov Nemcev, 5,5 milijonov Ukrajincev, 5 milijonov Judov, več
kot trije milijoni Madžarov, 2,7 milijonov Belorusov, skoraj en milijon Turkov,
600.000 Rusov in isto število Bolgarov, pol milijona Albancev in isto število
Romov in Sintov, 400.000 Slovencev, 300.000 Grkov in 250.000 Hrvatov.10 Tudi
na ozemlju Osmanskega imperija so nastale številne nove države: Turčija, Sirija,
Libanon, Palestina, Transjordanija (danes Jordanija), Hejaz (danes del Savdske
Arabije), Asir (po savdsko-jemenitski vojni je bila med obema državama leta
1934 razdeljena), Jemen in Irak.11

6

7

8

9

10
11

Finska (dec. 1917), Latvija (nov. 1918), Litva (dec. 1917), Estonija (feb. 1918), Poljska (nov. 1918),
Češkoslovaška, Kraljevina SHS, Avstrija, Madžarska.
Več: Tamara Griesser-Pečar, Die Mission Sixtus. Österreichs Friedensversuch im Ersten Weltkrieg
(Wien, 1987); Tamara Griesser-Pečar, "Mirovna pobuda cesarja Karla I.: Misija Sixtus", Studia Historica
Slovenica 15, št. 2 (2015), str. 321–336.
Obstajala sta dva načrta za državno ureditev južnih Slovenov, ki so živeli v monarhiji. Prvi, večinski, je predvideval na podlagi Majniške deklaracije za avtonomijo v okviru habsburške monarhije,
drugi načrt pa je bila Krfska deklaracija, ki je predvidevala samostojno monarhijo Srbov, Hrvatov in
Slovencev. Več o tem: Tomaž Ivešić, "Ženevska deklaracija v luči velikega 'ujedinjenja' južnih Slovenov
novembra 1918", Studia Historica Slovenica 19, št. 3 (2019), str. 761–780.
Šele leta 1929 se je preimenovala v Kraljevino Jugoslavijo. Več o tem: Tamara Griesser-Pečar, Die
Stellung der Slowenischen Regierung zum Land Kärnten 1918–1920 (Celovec–Ljubljana–Dunaj,
2009), str. 13–110 (dalje: Griesser-Pečar, Die Stellung der Slowenischen Regierung zum Land Kärnten
1918–1920); Tamara Griesser-Pečar, "Slovensko slovo od Habsburžanov", Studia Historica Slovenica
19, št. 2 (2019), str. 301–332; Jurij Perovšek, "Nastanek Države Slovencev, Hrvatov in Srbov 29. oktobra 1918 in njen narodnozgodovinski pomen", Studia Historica Slovenica 19, št. 2 (2019), str. 369–
398; Andrej Rahten, Po razpadu skupne države (Celje, 2020), str.43–60 (dalje: Rahten, Po razpadu
skupne države).
Suppan, Imperialist Peace Order, str. 11.
Zara Steiner, The Lights that Failed. European International History 1919–1933 (Oxford, 2005), str.
100–125.

337

T. Griesser-Pečar: Prvo povojno leto v Evropi in svetu

Amerikanski diplomat in zgodovinar George F. Kennan je označil prvo svetovno vojno kot ključno katastrofo 20. stoletja.12 Novejše zgodovinopisje vojno
in njen konec ocenjuje večinoma podobno kot Christopher Clark, ki je v svoji
knjigi Mesečniki (The Sleepwalkers) zapisal, da so "grozote 20. stoletja v Evropi
nastale iz te katastrofe".13 Podobno navaja tudi ameriški zgodovinar Fritz Stern,
ki piše, da je bila "velika vojna prva katastrofa 20. stoletja, iz katere so se razvile
vse naslednje katastrofe".14 Iz statistike sledi, da je bilo mobiliziranih 65 milijonov vojakov, civilnih in vojaških žrtev je bilo 20 milijonov, 21 milijonov pa je
bilo ranjenih.15
Leto 1919 je bilo prelomno, takrat so sile antante na mirovni konferenci določale smernice za prihodnost. 19. januarja 1919 so se začele mednarodne mirovne konference, 28. junija 1919 je bila z Nemčijo podpisana Versajska mirovna pogodba ter 10. septembra 1919 v St. Germainu-en-Leye, v predmestju Pariza, mirovna pogodba z Avstrijo in 27. novembra 1919 z Bolgarijo v
Neuillyu. Šele naslednje leto, 4. junija 1920, je sledil podpis mirovne pogodbe
z Madžarsko v Trianonu in 10. avgusta 1920 v Sèvresu z Osmansko državo. Od
evropskih veselil je manjkala Rusija, ki je že med vojno, namreč 3. marca 1918 v
Brest-Litovsku, podpisala separatni mir z Nemčijo, Avstro-Ogrsko, Bolgarijo in
s Turčijo in s tem izstopila iz vojne. Odrekla se je baltskim deželam in Poljski ter
priznala Finsko in Ukrajino kot samostojni državi.
Pariz je bil leta 1919 središče sveta. Pariška mirovna konferenca je bila nekaj
povsem edinstvenega, prisotni so bili predstavniki držav s celotnega sveta, skupaj je bilo kar 1000 udeležencev: voditelji držav in člani različnih vlad, diplomati, vojaški, finančni in pravni eksperti, predstavniki gospodarstva ter novinarji z
vsega sveta. Stroški so bili izredno visoki. Tako je samo britansko zunanje ministrstvo za prenočitev in preskrbo do septembra izdalo 205.000 funtov šterlingov.16 Predstavniki poraženih sil niso bili vabljeni. Wilson se je sicer zavzemal
za to, da bi povabili Nemčijo, vendar je temu ostro nasprotovala predsedujoča
Francija. Prav zaradi tega lahko potrdimo Urošu Lipuščku, ki je napisal, da se je
mirovna konferenca "spremenila v čisti diktat poraženim centralnim silam".17
Ker Kraljevina SHS takrat še ni bila mednarodno priznana, predvsem zaradi
12

13

14

15
16

17

George F. Kennan, The Decline of Bismarck's European Order. Franco-Russian Relations, 1875–1890
(Princeton, 1979), str. 3.
Christopher Clark, Die Schlafwandler. Wie Europa in der Ersten Weltkrieg zog (München, 2013), str. 9
(dalje: Clark, Die Schlafwandler).
Clark, Die Schlafwandler, str. 9; David Fromkin, Europas letzter Sommer. Die scheinbar friedlichen
Wochen vor dem Ersten Weltkrieg (München, 2005), str. 16–17.
Clark, Die Schlafwandler, str. 9.
Jörn Leonhard, "Erwartung und Überforderung. Die Pariser Friedenskonferenz 1919", Aus Politik und
Zeitgeschichte, 8. 4. 2019, str. 4.
Uroš Lipušček, Sacro egoismo. Slovenci v krempljih tajnega Londonskega pakta 1915 (Ljubljana,
2012), str. 373.
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nasprotovanja Italije, so slovenski in hrvaški predstavniki nastopali pod imenom Kraljevina Srbija.
Vsi ti zavezniški predstavniki ter predstavniki asociiranih sil, teh je bilo 27,
so se trudili da postavijo na noge neko novo ureditev Evrope. Iskali so konsenz glede smernic za svetovni mir v 20. stoletju. Kljub temu da je bil stari svet
v ruševinah, je na vseh straneh prevladovalo upanje ali skoraj prepričanje, da
bo sedaj zavladal mir. "Ta goreča želja vseh narodov bi lahko bila izpolnjena z
odločnostjo in pravičnimi pogledi, z razumnim obnašanjem in preudarnostjo,"
je v svojih spominih leta 1948 napisal Winston Churchill.18 Dejansko pa mirovne pogodbe niso prinesle miru, prav nasprotno, nudile so podlago za prihodnje
konflikte, ki so eskalirali v drugi svetovni vojni.

Wilsonov program
Ameriški predsednik Woodrow Wilson, ki je bil pozneje na pariški mirovni
konferenci eden od treh odločilnih državnikov poleg britanskega ministrskega
predsednika Lloyda Georgea in francoskega ministrskega predsednika Georgesa Clemenceauja, ki je konferenci tudi predsedoval, se je vse od leta 1917 v
svojih govorih zavzemal za to, da se svet naredi "safe for democracy" ("varen
za demokracijo"). Hotel je, da med narodi prevladujejo načela mednarodnega
prava in ne moči, nasilja in zatiranja. Zavzemal se je za liberalizacijo svetovne trgovine. V programskem govoru v ameriškem kongresu 8. januarja 1918
je predložil 14 točk za preureditev sveta, za "peace without victory" ("mir brez
zmage"). V prvih petih točkah je predstavil program za bodočo mirovno ureditev. Zahteval je javno diplomacijo in odkritost v mednarodnih dogovorih, z
drugimi besedami konec tajnih mednarodnih pogodb (tč. 1), svobodno mednarodno pomorsko plovbo v vojni in miru (tč. 2), enakopravnost vseh držav pri
trgovanju (tč. 3), omejitev sredstev, namenjenih oboroževanju (tč. 4), svobodno, odprto nepristransko preureditev vseh kolonialnih vprašanj, pri čemer pa
se naj enakopravno upoštevajo pravice prebivalstva ter obstoječi pravni naslovi
vlad (tč. 5). Seveda so te točke postavljale pod vprašaj tudi britansko in francosko kolonialno politiko, ampak precej splošno. V naslednjih točkah pa je bil
Wilson v svojih zahtevah na sile osi zelo konkreten. Nemčija naj zapusti zasedeno ozemlje Rusije (tč. 6) in Belgije (tč. 7), Romunije, Srbije in Črne gore (tč.
11) ter vrne Alzacijo-Loreno Franciji (tč. 8). Italijanska meja naj bi se določila
po narodnostnih črtah (tč. 9).
Zahteval je tudi samoodločbo narodov Avstro-Ogrske (tč. 10) in Osman-

18

Winston S. Churchill, Der Sturm zieht auf, Der Zweite Weltkrieg 1 (Hamburg, 1950), str. 17.
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skega imperija (tč. 12), čeprav tega izraza v svojih točkah ne uporablja. Ga pa je
uporabil kar nekajkrat pri svojih nastopih na mirovni konferenci. Manj znano
je, da je tudi Lloyd George 5. januarja 1918 v govoru na kongresu sindikatov
(Trade Union Congress) poudaril, da mora evropska mirovna ureditev temeljiti
na pravnih načelih ter dodal: "Ozemeljski sporazum mora temeljiti na pravici
do samoodločbe ali soglasja tistih, ki se jim vlada."19
19

"The territorial settlement must be secured based on self-determination, or the consent of the governed",
https://wPrime_Minister_Lloyd_George_on_the_British_War_Aimswi.lib.byu.edu/index.php/, pridobljeno: 12. 6. 2020; Congressional record. Proceedings and Debates of the first session of the sixty-seventh Congress of the United States of America, volume LXI – Part 3 (Washington, 1921), str. 2804–
2805; Seth P. Tillman, Anglo-American Relations at the Paris Peace Conference of 1919 (Princeton,
1961), str. 27.
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Končno je zahteval tudi ustanovitev neodvisne Poljske, ki naj bi dobila
neomejen dostop do morja (tč. 13), in mednarodno organizacijo za zagotavljanje svetovnega miru Ligo narodov (tč. 14).20
Kot poudarja zgodovinar Herfried Münkler, je pri14. točkah šlo tudi za neke
vrste odgovor boljševiški propagandi. Boljševiki so, komaj so prišli na oblast,
objavili vrsto tajnih dokumentov, med njimi Sykes-Picotov sporazum21 in načrt
za razdelitev Osmanskega imperija, kar je nasprotovalo izjavam Britancev in
Francozov, da branijo demokracijo in samoodločbo narodov:
Sporazumi o zagotavljanju interesnih sfer in obširni premiki mej so kazali, da je
antanta nek blok moči, ki ga niso, nič manj kot sile osi, usmerjali geopolitični
vidiki in ekonomski interesi. Lenin je takoj dojel, kakšno politično korist se je
dalo iz tej tajnih pogodb izvleči. Če obe strani sledita imperialističnim vojnim
ciljem, tako je razglašal, potem mora evropski proletariat to vojno imperialistov
spremeniti v vojno razredov in se boriti proti svojemu pravemu sovražniku –
buržuaziji in njenim zaveznikom.22

Kot je napisal Horst Möller, lahko Wilsonove točke, ki so temeljile na idejah razsvetljenja ter ameriške francoske revolucije, razumemo tudi kot alternativo ruski revoluciji. Po njegovem so bile Wilsonove točke "ameriški odgovor
Leninu".23

Liga narodov
Wilson je v zadnji, 14. točki, predvideval mednarodno organizacijo, ki bi naj
bila zagotovila svetovni mir. Glasi se: "Splošna zveza narodov mora biti ustanovljena s posebnimi pogodbami za medsebojno jamstvo za politično neodvisnost in teritorialno neranljivost tako majhnih kot velikih držav."24
Tej pobudi so takrat sledili zmagovalci v Parizu v prepričanju, da za Wilsonom, ki je pozival k naglici, trdno stoji večina v ZDA, čeprav je bil odpor pred-

20

21

22
23

24

https://wwi.lib.byu.edu/index.php/President_Wilson%27s_Fourteen_Points, pridobljeno: 25. 11.
2019.
Tajni Sykes-Picotov sporazum med Združenim kraljestvom in Francijo sta 16. maja 1916 z vednostjo
Rusije sklenila Britanec Mark Sykes in Francoz Georges Picot. Šlo je za dogovor o interesnih območjih
v Zahodni Aziji po propadu Osmanskega cesarstva.
Herfried Münkler, Der Große Krieg. Die Welt 1914 bis 1918 (Berlin, 2014), str. 656.
Horst Möller, Europa zwischen den Kriegen, Oldenbourg Grundriss der Geschichte 21 (München,
1998), str. 20 (dalje: Möller, Europa zwischen den Kriegen).
http://www.gutenberg.org/files/17427/17427-h/17427-h.htm#THE_CONDITIONS_OF_PEACE,
pridobljeno: 2. 3. 2019.
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vsem manjših držav zaradi privilegijev velesil precejšen. Osnutek statuta, ki ga
je predložil Wilson 14. februarja 1919, je namreč predvideval, da bi naj Francija, Velika Britanija, Italija, Japonska in ZDA bile stalne članice Lige narodov in
imele veto pri vseh odločitvah. Končno pa je bil statut sprejet na plenarnem
zasedanju mirovne konference 28. aprila 1919. Predvideno je bilo, da bo Liga
narodov del končne mirovne pogodbe, ki jo bodo morale ratificirati vse države,
seveda tudi ZDA.
Nasprotno s pričakovanji v Evropi, je imel Wilson največje težave doma. Že
ko je šlo za to, da ZDA stopi v vojno leta 1917, ni šlo brez nasprotovanja kongresa. Čim dlje je vojna trajala, čim več ameriških vojakov je padlo v Evropi, tem
glasnejši so bili Wilsonovi nasprotniki. Zahtevali so med drugim, da mora ZDA
za vojne žrtve dobiti ustrezno restitucijo. Ena glavnih smernic ameriške politike
od 1823 naprej je bila Monrojeva doktrina, ki je bila tudi temelj izolacionistične
politike v 19. stoletju.25 Bistvo te doktrine je bilo, da se ZDA ne vmešava v evropske zadeve, obratno pa tudi Evropejci ne v ameriške, oz. "zahodne hemisfere"
("western hemisphere"), sicer bo ZDA intervenirala. Prav zato je Wilson v tekst
osnutka o Ligi narodov, ki je vseboval 26 točk, vključil točko 21: "Mednarodni
sporazumi, kot so arbitražni sporazumi in sporazumi na nekaterih ozemljih,
kot je Monrojeva doktrina, ki zagotavljajo ohranjevanje miru, se ne štejejo za
nezdružljive s katero koli določbo sedanjega statuta."26
Wilson se je po prihodu iz Pariza zavzemal za sprejem mirovnih pogodb
in s tem Lige narodov v javnosti in v dvodomnem ameriškem parlamentu. Prepričan je bil, da ima podporo za to pri večini Američanov. Potoval je po ZDA,
spremljali so ga zunanji minister (Secretary of State) Robert Lansing in tajnik
ameriške mirovne delegacije Hunter D. Miller. Nastopil je v dvajsetih mestih,
prepotoval okoli 9500 milj, v 37. spomenicah je naslovil ljudi, zapisnik "hearinga" v 66. ameriškem kongresu je obsegal 1297 strani.27 Njegov zadnji nastop je
bil v Pueblu, Colorado, 25. septembra 1919, potem pa je zaradi izčrpanosti in
bolezni moral odnehati in se vrniti domov. V Pueblu je povedal, da "ne glede
na to kaj se zgodi," podpisnice "soglašajo, da predložijo vse med seboj sporne zadeve sodbi človeštva", s čimer bo nevarnost vojne potisnjena v ozadje in
da se "ne glede na razlike, ki se pojavijo med njimi, ne bodo zatekale k vojni,
ne da bi najprej izkoristile eno ali drugo možnost: bodisi da predložijo sporno
zadevo arbitraži, v tem primeru se obvezujejo, da bodo spoštovale rezultat, ali

25

26
27

Monrojeva doktrina izhaja iz govora predsednika Jamesa Monroeja pred kongresom 2. 12. 1823, v
katerem je pripravil širok oris ameriške zunanje politike.
http://www.versailler-vertrag.de/vv1.htm, pridobljeno: 26. 11. 2019.
Felix Ermacora, Der unbewältigte Friede. St. Germain und die Folgen (Wien-München, 1989), str. 60
(dalje: Ermacora, Der unbewältigte Friede); https://www.britannica.com/topic/League-of-Nations/
The-Covenant, pridobljeno: 12 . 6. 2020. Britannica navaja, da je prepotoval 8000 milj oziroma 12.900
km².
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pa da zadevo predložijo v presojo Ligi narodov."28 V roku šestih mesecev bi naj
Liga narodov izrekla svoje mnenje. V primeru, da stranka njenega nasveta ne bi
sprejela, bi se še najmanj tri mesece vojne morala vzdržati.
Najprej je Wilson imel podporo pri 33 senatorjih, med debato v obeh
domovih kongresa pa so se stopnjevali pomisleki, tako da so senatorji prestopali na nasprotno stran in končno v obeh domovih kongresa novembra 1919 ni
bilo potrebne dve tretjinske večine.29 Niso podpirali predsednikove zamisli, da
bi Združene države morale prevzeti globalno odgovornost za varnost v prihodnosti. Senat ZDA je 19. novembra 1920 ponovno zavrnil ratifikacijo Versajske
pogodbe in s tem seveda tudi ustanovitev Lige narodov. Uradno je ZDA svojo
vključenost v vojno končala z resolucijo Knox-Porter, ki jo je potrdil ameriški
kongres poleti 1921: spodnji dom (House of Representatives) 30. junija, senat
pa 1. julija. Nato jo je predsednik ZDA Warren C. Harding podpisal 2. julija in s
tem je ZDA uradno končala vojno z Avstro-Ogrsko in Nemčijo.30 ZDA je nato
24. avgusta 192131 sklenila neke vrste separatno mirovno pogodbo z Avstrijo in
dan pozneje še z Nemčijo.32
Lloyd George je v svojih Memoirs of the Peace Conference leta 1938 izrazil
obžalovanje, da se Wilson ni mogel z vsemi svojimi močmi in uspešno boriti
za uresničitev Versajske pogodbe. Če bi stala za njo ZDA, potem bi lahko Liga
narodov veliko bolj odločno ukrepala in tudi uresničevala razorožitev.33
Kljub nasprotovanju iz ZDA je Liga narodov 10. januarja 1920 začela svoje
delo. Svoj sedež je imela v Ženevi.34 Ustanovnih držav je bilo 32, to so bile zmagujoče države ter 13 nevtralnih držav. Pozneje se je Ligi narodov priključilo
še 21 držav. Dejstvo, da ZDA ni postala njena članica, je negativno vplivalo na
organizacijo in jo slabilo. Nikakor ni prevzela tiste naloge, ki je bila načrtovana. Na področju humanitarnosti je sicer naredila veliko, ni pa uspela zavarovati
miru. Od 63 članic jih je do leta 1939 14 izstopilo, dve sta bili anektirani in eno
so izključili (Sovjetsko zvezo zaradi napada na Finsko).35
28
29

30

31

32
33

34
35

https://www.firstworldwar.com/source/wilsonspeech_league.htm, pridobljeno: 25. 11. 2019.
V senatu so imeli republikanci večino, ki so jo 6. novembra 1918, ko so volili tretjino senatorjev, še
povečali od 51 na 55. Demokrati pa so imeli 45 senatorjev. V predstavniškem domu pa so na volitvah
novembra 1918 republikanci s 25 poslanci prevzeli večino. Demokrati pa so dobili 22 poslancev.
Resolucija je bila sestavljen iz dveh predlogov, ki sta jih napisala dva republikanca iz Pensilvanije,
senator iz Filadelfije Philander Knox in predstavnik spodnjega doma Stephen Porter (https://history.
house.gov/Historical-Highlights/1901-1950/1921_06_30_Knox-Porter/, pridobljeno: 30. 6.2020).
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1921/643/P0/NOR11000059, pridobljeno: 16. 6. 2020; Ermacora,
Der unbewältigte Friede, str. 60–62.
https://wwi.lib.byu.edu/index.php/US_Peace_Treaty_with_Germany, pridobljeno: 16. 6. 2020.
Susanne Brandt, Das letzte Echo des Krieges. Der Versailler Vertrag (Ditzingen, 2018), str. 74 (dalje:
Brandt, Das letzte Echo des Krieges).
http://www.aeiou.at/aeiou.encyclop.v/v670250.htm, pridobljeno: 25. 11. 2019.
Von der Französischen Revolution bis zur Gegenwart. Dtv-Atlas der Weltgeschichte, Bd. 2 (München,
1991), str. 415; https://www.britannica.com/topic/League-of-Nations, pridobljeno: 26. 11. 2019.
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Vojna krivda
Dolgo se je v javnosti in politiki držalo prepričanje, da je za izbruh prve svetovne vojne odgovorna Nemčija. O tem so bili prepričani tudi Georges Clemenceau, Lloyd George in Wilson. To je veljalo tudi v Parizu leta 1919, ko se je sestalo
70 predstavnikov 27. zmagujočih držav (Commonwealth se šteje kot enota).
"Kriza, ki je pripeljala leta 1914 v vojno, je bila sad neke skupne politične kulture. Bila je multipolarna in interaktivna – prav to jo naredi za najbolj kompleksni
dogodek moderne", je ocenil Christopher Clark.36 Čeprav o tem med zgodovinarji še ni enotnosti, vendar vedno bolj prevladuje ocena, da je črno-beli prikaz
zgrešen in da je potrebno krivdo za izbruh vojne iskati na vseh straneh. Pri-

36

Clark, Die Schlafwanderer, str. 717.
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kazuje se drugačna slika, slika zelo kompleksnega sveta, polnega nezaupanja,
zgrešenih ocen, arogantnosti, ekspanzionističnih in nacionalističnih načrtov. V
19. in na začetku 20. stoletja so evropske države želele osvojiti čim več ozemelj
izven Evrope, predvsem v Afriki. Iz kolonij so velesile črpale poceni surovine
in druge dragocene izdelke in iskale trg za svoje industrijske proizvode. Boj za
kolonije je poglobil nasprotja med silami. Največ kolonij sta imeli Velika Britanija in Francija, Nemčija in Italija pa sta se čutili prikrajšani in sta zato zahtevali
novo razdelitev kolonij. Velika Britanija in Nemčija sta tekmovali za prevlado
na svetovnih morjih, za vpliv na Balkanu pa Avstro-Ogrska in Rusija. Francija je
hotela zadoščenje za poraz v francosko-pruski vojni 1870/71 in je nazaj zahtevala Alzacijo in Loreno. Rusija je sanjala o širitvi na zahod, zlasti se je hotela razširiti do ožine Bosporja in Dardanel. Z imperializmom so se v Evropi razvila različna nacionalistična gibanja. Rusija je podpirala panslavistično gibanje. Skrajni
nacionalizmi so ogrožali svetovni mir, ker niso upoštevali in spoštovali drugih
narodnosti. Pritrditi je Michaelu Epkenhansu, ki je napisal, da "so si vse velesile
prizadevale doseči svoje cilje prav tako brezvestno kot Nemčija."37 Leta 1914
so bila nasprotja med evropskimi velikimi silami več kot očitna in potrebna je
bila zgolj iskrica, da se je vnel svetovni požar. Ta iskrica je bila potem atentat na
avstro-ogrskega prestolonaslednika Franca Ferdinanda.
Seveda pa so prizadeti narodi po toliko prelite krvi, pomanjkanja in opustošenja, zahtevali obračunavanje s krivci in reparacijo škode. Poleg določanja mej
je bilo vprašanje odškodnine najpomebnejša točka mirovne konference. V prvi
vrsti so krivdo za vojno pripisovali Nemcem in so od njih zahtevali zadoščenje
ter prevzem stroškov vojne. Tudi vlade na strani zmagovalcev so morale doma
pokazati, kaj so zahtevale in kaj so dobile na mirovni konferenci, saj je v javnosti
prevladovalo mnenje, da mora Nemčija celotno vojno škodo povrniti. Predvsem
Francija in Velika Britanija sta bili močno zadolženi, pa ne samo one. Tako se je
Velika Britanija pri ZDA zadolžila za skoraj štiri milijarde dolarjev, Francija za tri
milijarde, Italija za 1,2 miljiardi in Belgija za 192 milijonov.38 Konzervativni tabor
v Veliki Britaniji npr. je zastopal stališče, da mora Nemčija plačati vse stroške ("to
make the Germans pay"), ki jih je imela antanta. Tudi Lloyd George, prvi liberalni
predsednik vlade, je 14. decembra 1918 dobil volitve z obljubo, da morajo Nemci
plačati vojne stroške,39 na drugi strani pa je 25. marca 1919 svaril:

37

38
39

Arnold Suppan, "Ali je bila Avstro-Ogrska obsojena na propad?", v: Na predvečer vélike vojne. Politični
koncepti, zarote in teorije, ur. Petra Svoljšak, Gregor Antiločič in Andrej Rahten, Studia Diplomatica
Slovenica – Monographiae 3° (Celovec–Ljubljana–Dunaj, 2019), str. 84 (dalje: Suppan, "Ali je bila
Avstro-Ogrska obsojena na propad?").
Brandt, Das letzte Echo des Krieges, str. 46.
Thomas Wittek, Auf ewig Feind? Das Deutschlandbild in den britischen Massenmedien nach dem Ersten
Weltkrieg, Publications of the German Historical Institute in London, Volume 59 (München, 2005), str.
243–244.

345

T. Griesser-Pečar: Prvo povojno leto v Evropi in svetu

Francoski ministrski
predsednik Georges
Clemenceau (Wikimedia Commons)

Nemčiji lahko odvzamete vse njene kolonije, zreducirate njeno oborožitev na
nivo navadne policije in njeno mornarico na raven petorazredne sile; kakorkoli
že, na koncu bo, če bo začutila,
da je bila v miru 1919 obravnavana nepošteno, našla način, da od svojih osvajalcev zahteva povračilo.40

Ko so se zedinili, je Lloyd George Wilsonu in Clemenceauju napovedal: "Vse
bomo morali čez 25 let ponovno opraviti [se pogajati] s trikratnimi stroški."41

40

41

"Fontainebleau-Memorandum zum Versailler Vertrag, 25. März 1919", v: Geschichte und Geschehen 2
(Stuttgart, 2012), str. 445.
Richard Wilkinson, Lloyd George. Statesmen and Scoundrel (London–New York, 2018), str. 124.
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Ameriški predsednik Wilson, ki je v svojih točkah zahteval, da se Nemčija
umakne iz zasedenih območij Belgije, Rusije in Francije ter da preda Alzacijo-Loreno, ki jo je 1871 anektirala, Franciji, je od vsega začetka zastopal stališče,
da mora Nemčija plačati samo odškodnino za škodo, ki jo je povzročila prebivalstvu na ozemlju, ki so ga osvojile nemške čete. "Mir, ki ga bomo sklenili, mora
biti tak, da bo odločilni dejavnik samo pravičnost."42 Američani so trdili, da bi
vse drugo preseglo zmogljivost Nemčije in da nihče ne more biti zainteresiran,
da gospodarsko propade. Dejansko je bilo zaradi slabega stanja gospodarstva
v Nemčiji in velikih težav pri preskrbi prebivalstva z življenjsko najnujnejšim
vprašljivo, ali bo Nemčija zmogla plačati zahtevane reparacije za vojno škodo.
V 231. členu Versajske mirovne pogodbe (znanem kot "War Guilt Clause"
oz. "Klavzula o vojni krivdi") je bilo potem zapisano:
Zavezniške in asociirane vlade izjavljajo, Nemčija pa priznava, da so Nemčija in
njeni zavezniki odgovorni za vse izgube in škodo, ki so jo utrpele zavezniške in
asociirane vlade ter njihovi državljani zaradi vojne, ki jim je bila naložena zaradi
napada Nemčije in njenih zaveznikov.43

Vsekakor je ta teza o vojni krivdi zelo negativno vplivala v nemški javnosti.
Kot ocenjuje Horst Möller, je morda prav ta politično vzdušje močneje zastrupila kot konkretne obremenitve, ki so jih zmagovite sile naprtile Nemčiji, saj je
bila večina politikov in javnost v Nemčiji nasploh, prepričana, da je šlo v nemškem primeru za obrambno vojno.44
Tudi v senžermenski pogodbi je bil podoben pasus. Republika Nemška
Avstrija se je najprej postavila na stališče, da je Avstro-Ogrska razpadla in da
je Republika Avstrija po mednarodnem pravu nova država in ne pravna naslednica habsburške monarhije. Antanta pa je zastopala mnenje, da je Avstrija
pravna naslednica Cislajtanije, to je dela Avstro-Ogrske, ki se je vse od leta 1915
naprej imenoval Avstrija. Iz tega naj bi sledilo, da je sokriva za izbruh vojne, kar
je pomenilo, da je morala plačati reparacije ter se odpovedati ozemljem v prid
Italiji, Kraljevini SHS in Češkoslovaški.45
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The Papers of Woodrow Wilson, Vol. 53, https://rotunda.upress.virginia.edu/founders/default.
xqy?keys=WILS-print-01-53-02-0374%20WILS-print-01-53-02-0375#WILS-01-53-02-pb-0336, str.
337, pridobljeno: 16. 7. 2020.
Von Versailles zum Zweiten Weltkrieg, ur. Erhard Klöss, Dtv Dokumente 334 (München, 1965), str. 76
(dalje: Von Versailles zum Zweiten Weltkrieg). Podobne formulacije so povzeli tudi v pogodbah z ostalimi poraženimi silami (117. člen senžermenske pogodbe z Avstrijo, 161. člen Trianonske pogodbe z
Madžarsko, 121. člen pogodbe z Bolgarijo v Neuillyu in členu 231 Sevreške pogodbe s Turčijo).
Möller, Europa zwischen den Kriegen, str. 28.
Ernst Bruckmüller, Avstrijska zgodovina (Ljubljana, 2017), str. 411 (dalje: Bruckmüller, Avstrijska zgodovina).
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V naslednjih členih pogodbe je bilo navedeno, da se zavezniške in asociirane vlade zavedajo, da Nemčija ni zmožna plačati celotne vojne škode (čl. 232),
da pa se naj leta 1921 ustanovi posebna "Komisija za restitucijo" z namenom, da
se ugotovijo nemški viri za poravnavo vojne škode. Pri tem pa, da naj se da tudi
Nemčiji sami priložnost, da se izjasni oz. odloči o višini reparacij (čl. 233–234).
Vendar je v vmesnem času pogodba v čl. 235 predvidevala plačilo ekvivalentno
20 milijardam zlatih mark v obliki zlata, blaga, ladij, vrednostnih papirjev ali
kako drugače, kar bi naj zavezniškim in asociiranim silam omogočilo ponovno
delovanje trgovine in gospodarstva. To naj bi Nemčija plačevala v obrokih v
letih 1919, 1920 in 1921.46
Winston Churchill je pozneje ocenil:
Gospodarske določbe pogodbe so bile tako zlobne in nespametne, da so očitno
izgubile vsak učinek. Nemčija je bila obsojena na plačilo nesmiselno visoke
odškodnine. Ti diktati so izražali tako jezo zmagovalcev kot tudi zmoto narodov, ker niso razumeli, da noben poražen narod in nobena poražena skupnost
ne more nadomestiti stroškov moderne vojne. Široke mase niso imele pojma
o najpreprostejših gospodarskih dejstvih in strankarski voditelji jim iz ozira na
svoje volilce tega niso upali razložiti.47

Samoodločba narodov
"Druga velika tragedija", poleg že omenjene odškodnine, ki so jo zmagovalci zahtevali od Nemčije, je bila po mnenju Churchilla rušenje avstro-ogrske
monarhije v pogodbah v Saint-Germainu in Trianonu.
Že stoletja je ta zadnji živi ostanek Svetega rimskega imperija omogočil večjemu
številu narodov skupno življenje, kar je koristilo trgovini in varnosti, in niti eden
od teh narodov ni premogel v našem času moč ali življenjsko energijo, da se postavi ob rob pritiskom prenovljene Nemčije ali Rusije.48

Pritrditi moramo avstrijskemu zgodovinarju Arnoldu Suppanu, ki je napisal,
da se je habsburški imperij zrušil, ker je bila dvojna država po štirih letih vojne
socialno in gospodarsko popolnoma izčrpana – ni imela hrane in premoga, poleg
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Friedensvertrag von Versailles, http://www.documentarchiv.de/wr/vv08.html, členi 232–235; Von
Versailles zum Zweiten Weltkrieg, str. 76–77.
Churchill, Der Sturm zieht auf, str. 22.
Prav tam, str. 24.

348

S tudia
H istorica
S lovenica

tega pa jo je zajel val španske gripe. Po drugi strani so cesarstvo uničili notranji
nacionalistični dejavniki in imperialistične težnje njegovih nasprotnikov.49

Vse te na ozemlju Avstro-Ogrske novonastale nacionalne države z izjemo
Češkoslovaške pravzaprav gospodarsko niso bile stabilne, meje so bile delno zelo
samovoljno začrtane, države so bile na en ali drug način amputirane, ker so izgubile trg, ker narodnostne meje niso bile upoštevane oziroma ker jih je bilo težko
upoštevati itd. V vseh novonastalih nacionalnih državah so ostale močne manjšine in konflikti, ki so že doprinesli k razpadu avstro-ogrske monarhije, so se tako
nadaljevali. Leta 1938 je bila od vseh novonastalih držav Avstro-Ogrske samo še
Češkoslovaška demokracija. Pa tudi izven meja prejšnje Avstro-Ogrske gospodarska in politična situacija ni bila boljša, zato so nastale v obdobju 1922 in 1936,
torej še pred izbruhom druge svetovne vojne diktature, po celi Evropi diktature.50
Predsednik Woodrow Wilson je bil s svojo centralno zahtevo po samoodločbi narodov neke vrste zvezdnik v politiki, predvsem pri majhnih narodih,
ki so stremeli po avtonomiji oz. osamosvojitvi. Prav zato je bilo razočaranje veliko, ko se je izkazalo, da pravica do samoodločbe ni veljala za vse, predvsem tudi
ne za poražence, namreč za Nemčijo in Avstro-Ogrsko. Angleška politika vse
do nekaj mesecev pred koncem vojne ni podpirala razpada Avstro-Ogrske, ko
je monarhija razpadala se je pojavila ideja podonavske konfederacije, ki bi naj
vključevala Avstrijo, Češko, Jugoslavijo, Madžarsko, Romunijo in morda Bolgarijo.51 Da ne bi Slovenci in Hrvati pristali na strani zmagovalcev, Italija ni priznala Kraljevine SHS na mirovni konferenci, ker bi to seveda otežkočilo njihove
aspiracije po slovenski in hrvaški zemlji.
Pri določanju meje proti Italiji je Kraljevina SHS zahtevala postopek po narodnostnih vidikih: ozemlja z večinskim slovenskim ali hrvaškim prebivalstvom naj
bi pripadla Jugoslaviji. Nasprotno pa je Italija vztrajala pri tajnem Londonskem
sporazumu, s katerim si je antanta kupila vstop Italije v vojno na njeni strani. Italija je namreč ob začetku vojne leta 1914 razglasila nevtralnost in zapustila trojno
zvezo z Nemčijo in Avstro-Ogrsko. Ker se je bala, da bo po vojni plen razdeljen
brez nje, se je pogajala z obema stranema. Antanta ji je nudila več. Po tajnem Londonskem sporazumu, ki je bil sklenjen 26. aprila 1915, naj bi Italiji poleg Trentina
in južne Tirolske, deleža nemških kolonij v Afriki (Libija, Eritreja), nadzor nad
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Suppan, "Ali je bila Avstro-Ogrska obsojena na propad?", str. 49.
1922 v Italiji, 1923 v Bolgariji (puč oficirjev, Zankoff), 1923 Španija (general Primo di Rivera), 1925
Albanija, 1926 Litva, Poljska (vojaški puč Piŀsudskega) in Portugalska (general Gomes de Costa in
potem general Carmona), 1929–1931 diktatura kralja Aleksandra v Jugoslaviji, 1930 Romunija, 1932
Salazar na Portugalskem, dec. 1932 Litva (enopartijski sistem), 1933 Avstrija (avstrofašizem, Dollfuss),
1934 Estonija, 1934 Latvija, 1936 Grčija, sept. 1936 general Franco v Španiji.
Gorazd Bajc in Janez Osojnik, "Odnos Velike Britanije do Avstro-Ogrske leta 1918 in dogajanje na
Koroškem po koncu prve svetovne vojne", Studia Historica Slovenica 19, št. 2 (2019), str.475–476.
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Albanijo in vpliv na območju ob obali turške Anatolije, pripadla tudi Istra, slovenska Primorska, Trst in večji del Dalmacije in to ne glede na tamkajšnje popolnoma ali večinoma hrvaško oz. slovensko prebivalstvo. Na pariški mirovni konferenci je temu nasprotoval predvsem ameriški predsednik Woodrow Wilson, ki je
zahteval, da se meje proti Italiji potegnejo po etničnih mejah. ZDA Londonskega
sporazuma ni nikoli priznala. Predsednik italijanske vlade Vittorio Emmanuele
Orlando in zunanji minister Sidney Sonnino sta protestno zapustila Pariz, doma
pa sta bila zaradi tega navdušeno sprejeta. Ker zavezniki niso popustili, sta se bila
prisiljena vrniti. Rezultat je bil, da je vlada odstopila. Nastala je legenda o "okrnjeni zmagi" ("vittoria mutilata"). Vlada pod predsednikom Francescom Nittijem
je pogajanja nadaljevala in skušala doseči to, kar Orlandu ni uspelo. Dokončna
meja med Kraljevino SHS in Italijo je bila potem sklenjena z Rapalsko pogodbo
12. novembra 1920. Določili so mejo, ki je formalno veljala do leta 1947, in "je
docela zadovoljila italijanske zahteve in je od ozemlja, ki so ga Slovenci obravnavali kot svoj narodni prostor, odtrgala krepko četrtino."52 Italija je popustila pri
Dalmaciji, Jugoslavija pa pri Istri, Primorski in Trstu.
Samoodločba torej ni veljala na Primorskem, Trstu in Istri, pa tudi ne na
južnem Tirolskem, v Sudetih, bil pa je po čl. 50 senžermenske pogodbe predviden plebiscit na Koroškem. Plebiscitno ozemlje je bilo razdeljeno v dve coni
(pozneje je bilo to označeno kot cona A in cona B). Predvideno je bilo, da če se
volivci v coni 1 (A) izrečejo večinsko za Kraljevino SHS, potem sledi tudi plebiscit v drugi coni (B), sicer ne.53 Avstrija je želela plebiscit tudi za del Podravja z
Mariborom in Mursko kotlino z Radgono. Avstrijska delegacija je v okviru pripomb na osnutek mirovne pogodbe 20. julija 1919 predala tudi formalni predlog za mariborski plebiscit.54
Plebiscit na Koroškem ni bil edini plebiscit, ki so ga predvidevale mirovne
pogodbe v Parizu. Versajska pogodba je določala plebiscite na nemških mejah
s Poljsko (čl. 88, 97, 104), z Dansko (čl. 109, Šlezvig) in s Francijo (čl. 34–36,
Posarje).55 Kljub temu da bi Nemška Zahodna Ogrska (Deutsch-Westungarn),
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Slovensko-italijanski odnosi. Rapporti Italo-Sloveni.Slovene-Italian Relations, 1880–1956, ur. Milica
Kacin Wohinz in Nevenka Troha (Ljubljana, 2011), str. 37, 83–84, 130–131.
Art. 50, https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnu
mmer=10000044, pridobljeno: 9. 7. 2020. Več o tem: Griesser-Pečar, Die Stellung der slowenischen
Landesregierung zum Land Kärnten, str. 375–492.
Rahten, Po razpadu skupne države, str. 325–343.
http://www.documentarchiv.de/wr/vv03.html#Kapitel%20III, pridobljeno: 10. 7. 2020. Po Versajski
pogodbi so bili plebisciti v petih pruskih provincah. V pokrajini Schleswig-Holstein sta potekala dva
plebicita. 10. februarja 1920 je bil plebiscit v Severnem Šlezvigu, kjer je padla odločitev za pripadnost
Danski, 14. februarja 1920 pa je potekal plebiscit v Srednjem Šlezvigu, ki se je odločil za Nemčijo.
Plebisciti so bili tudi v provincah Vzhodna Prusija in Zahodna Prusija (11. 7. 1920), ter v Spodnji in
Zgornji Šlezija (20. 3. 1921). Volivci so se lahko odločili za pripadnost Nemčiji ali Poljski. Medtem ko
se se Vzhodna in Zahodna Prusija ter Spodnja Šlezija odločili za pripadnost Nemčiji, je bila Zgornja
Šlezija razdeljena med Nemčijo in Poljsko. Manjši vzhodni del je bil priključen Poljski, večji zahodni
del pa Nemčiji. V Posarju (Saarland) je bil plebiscit predviden po 15 letih.
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kakor se je provizorično imenoval Burgenland oz. Gradiščanska med letoma
1918 do 1921,56 naj bila po senžermenski (čl. 27) in pogodbi v Trianonu priključena Avstriji, je prišlo zaradi nasprotovanja Madžarov – prišlo je do vojaškega
odpora s strani madžarskih četnikov – in na italijansko posredovanje do referenduma v Sopronu (Ödenburg) 14. decembra 1921, dva dni pozneje pa še v
osmih okoliških krajih. Na italijansko posredovanje je namreč prišlo do "Beneškega protokola" 13. oktobra 1921. Madžarska je pristala na to, da se umakne
iz Gradiščanske, Avstrija pa je pristala na plebiscit v Sopronu. Večina v Sopronu
in okoliških krajih se je odločila za priključitev Madžarski. Madžarska je potem
Trianonsko pogodbo ratificirala 26. julija 1921. Tako je postala Gradiščanska
del Avstrije, Sopron in okolica pa del Madžarske. 57
Versajska pogodba je tudi prepovedala združitev nemškega rajha z Nemško
Avstrijo, kot se je Avstrija imenovala od 12. novembra 1918 naprej, ko je provizorična narodna skupščina (Provisorische Nationalversammlung) razglasila
ustanovitev nove republike in sprejela sklep: "Nemška Avstrija je del Nemške
republike."58 Nemški državni zbor je podoben sklep sprejel 21. februarja 1919.59
Versajska pogodba pa potem v 80. členu predpisuje samostojnost Avstrije – in
to kljub temu da sta Avstrija in Nemčija že sprejeli ustrezne zakone o združitvi.60
Avstrija je morala pridevek "nemška" iz imena odstraniti, kar sledi iz 88. člena
senžermenske pogodbe, v katerem je zapisano:
Neodvisnost Avstrije je nespremenljiva, razen če Svet Lige narodov odobri spremembo. Avstrija zato prevzema obveznost, da se posredno ali neposredno ali na
kakršen koli drug način vzdrži vsakega dejanja, razen s soglasjem načrtovanega
sveta, zlasti – dokler ne bo sprejeta za člana Društva narodov – kadar bi zaradi
sodelovanja v zadevah neke druge oblasti lahko ogrozila njeno neodvisnost.61

Tudi v drugih skoraj izključno nemško govorečih področjih, kot so južna
Tirolska, Sudeti (Sudetenland), Memel (Memelland), se samoodločba ni uresničevala.
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Burgenland (Gradiščanska) je od leta 1922 avstrijska dežela s hrvaško manjšino.
Bruckmüller, Avstrijska zgodovina, str. 410; Uroš Lipušček, Prekmurje v vrtincu Pariške konference
(Petanjci, 2019); Von Versailles zum Zweiten Weltkrieg, str. 101.
"Gesetz vom 12.November 1918 über die Staats- und Regierungsform von Deutschösterreich“,
Staatsgesetzblatt für den Staat Deutschösterreich, 15. 11. 1918, str. 4.
Čl. 61 Weimarske ustave, http://www.verfassungen.de/de19-33/verf19-i.htm, pridobljeno: 17. 7.
2020.
Von Versailles zum Zweiten Weltkrieg, str. 61.
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnumm
er=10000044, pridobljeno: 10. 7. 2020.
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Epilog
Izkazalo se je, da mirovne pogodbe niso izpolnile pričakovanega cilja, namreč
da dosežejo trajni svetovni mir, po katerem je človeštvo hrepenelo. Prav
nasprotno, izkazale so se kot nestabilne. Zgodilo se je, kot je Wilson, ki je zahteval mir brez zmagovalcev, že na poti v Pariz decembra 1918 napovedal: "Prepričan sem, da če ta mir ne bo zgrajen na načelih pravičnosti, ga bodo narodi sveta
izbrisali v manj kot eni generaciji" in da ne bo "na vsako drugačno mirovno
pogodbo sledil zgolj konflikt, ampak katastrofa".62 Rezultat je bil, kot se je izrazil
nemški zgodovinar Eckart Conze,: "Na vseh straneh se je po premirju v glavah
vojna nadaljevala. Versailles – to je bil mir, ki ga nihče ni hotel."63 Za švicarskega zgodovinarja Leonharda V. Muralta je bil versajski sistem rezultat zgrešene
politike moči, ki ni bila v stanju upoštevati vseh vpletenih odnosov. Gerhard
Schulz pa je v svoji monografiji Revolucija in mirovne pogodbe napisal, da "je
zgodovinski razvoj odgovorne v Parizu neusmiljeno korigiral /.../. Realni domet
mirovnih sporazumov in subjektivna ocena, katere so bili deležni, sta bila daleč
narazen."64
Medtem ko so bile Čehoslovaška, Poljska, Romunija, Jugoslavija (z izjemo
Slovencev) kot naslednice avstro-ogrske monarhije vsaj v glavnem z mirovnima
pogodbama v Saint-Germainu in Trianonu zadovoljne, to ni veljalo za Avstrijo,
predvsem pa tudi ne za Madžarsko. Seveda sta veljali Avstrija in Madžarska za
poraženki vojne, v nasprotju z državami, ki so se odcepile in ustanovile samostojne državne tvorbe. Tudi v Italiji, kljub temu da je pridobila Trentino, Južno
Tirolsko, Trst, Istro, Julijsko krajino in dele Dalmacije, je v javnosti prevladoval
občutek, da to, kar so dobili v Parizu, ni v nobenem sorazmerju s 680.000 vojnimi žrtvami.65 Avstrijski pravnik Felix Ermacora je ocenil: "Mirovne pogodbe
iz 1919 so bile plodna tla za vse konflikte, ki so potem nastali v Evropi, vse do
apokalipse 1933/45. Apokalipsa za države, narode in ljudi."66
Tudi dejstvo, da na mirovni konferenci v Parizu ni bila zastopana Rusija, pogreznjena v državljansko vojno, je bilo za čas med obema vojnama izrednega pomena. Tako antantne sile, ki so bile zastopane v Parizu, niso imele
nobenega vpliva na Sovjetsko zvezo, seveda obratno tudi ta ni imela vpliva na
pogajanja v Parizu.
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The Papers of Woodrow Wilson Digital Edition, https://rotunda.upress.virginia.edu/founders/default.
xqy?keys=WILS-print-01-53-02-0387#WILS-01-53-02-pb-0352, pridobljeno: 16. 7. 2020.
Eckart Conze, Die Große Illusion. Versailles 1919 und die Neuordnung der Welt (München, 2018).
Gerhard Schulz, Revolutionen und Friedensschlüsse 1917–1920. Dtv-Weltgeschichte des 20.
Jahrhunderts, Bd. 2 (München, 1967), str. 266–267.
Möller, Europa zwischen den Kriegen, str. 33.
Ermacora, Der unbewältigte Friede. str. 11.
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Predvsem pa je, kot je opozoril mednarodni pravnik Dieter Blumenwitz,
raven spoštovanja človekovih pravic nenehno padal: "Po prvi svetovni vojni
se je – zaradi preobrata k totalni državi – pričelo občutno propadanje ideje o
človekovih pravicah, ki je višek doseglo v nacionalsocializmu."67 Obdobje med
obema vojnama je zaznamovalo predvsem nasprotje med demokracijami in
diktaturami.

Sklep
Prva svetovna vojna je obraz Evrope popolnoma spremenila. Vojna je uničila
kar štiri imperije: habsburško monarhijo, nemško cesarstvo, Osmansko državo in caristično Rusijo. Leta 1914 je bilo v Evropi 17 monarhij in tri republike, leta 1919 pa še samo 13 monarhij, zraslo pa je število republik, in sicer na
13. Nastalo je devet novih držav. Na pariški mirovni konferenci, ki se je začela
19. januarja 1919, so se predstavniki velikih sil in asociiranih držav pogajali ne
samo o mirovnih pogodbah s silami osi, temveč o novi ureditvi Evrope in sveta,
ki naj bi omogočila svetovni mir v 20. stoletju. Ameriški predsednik Woodrow
Wilson, ki je bil poleg britanskega ministrskega predsednika Lloyda Georgea in
francoskega ministrskega predsednika Georgesa Clemenceauja eden odločilnih državnikov na konferenci, se je v svojih 14. točkah zavzemal za to, da med
narodi prevladujejo načela mednarodnega prava in ne moči, nasilja in zatiranja.
Med drugim je bila na Wilsonovo pobudo kot del mirovne pogodbe ustanovljena Liga narodov, čeprav je bil najprej odpor predvsem manjših držav
precejšen, saj so nasprotovali temu, da bi naj Francija, Velika Britanija, Italija,
Japonska in ZDA kot stalni člani Lige narodov imeli veto pri vseh odločitvah.
Proti pričakovanju pa ZDA mirovne pogodbe ni ratificirala. V ospredju mirovnih pogodb, predvsem versajske, pa tudi senžermenske, je bilo seveda vprašanje, kdo je odgovoren za njen začetek. Sile antante so se hitro zedinile, da je to
bila Nemčija (Art. 231 znan kot Klavzula o vojni krivdi) – in njene zaveznice,
torej tudi Avstro-Ogrska. Zahtevale so, da se vojno škodo povrne. Prepovedale
pa so tudi združitev z Avstrijo, ki se je po razpadu habsburške monarhije najprej
imenovala Republika Nemška Avstrija.
Predsednik Woodrow Wilson je bil s svojo centralno zahtevo po samoodločbi narodov neke vrste zvezdnik v politiki, predvsem pri majhnih narodih,
ki so stremeli po avtonomiji oz. osamosvojitvi. Prav zato je bilo razočaranje veliko, ko se je izkazalo, da pravica do samoodločbe ni veljala za vse, predvsem ne
za poražence, torej za Nemčijo in Avstrijo.

67

Dieter Blumenwitz, Okupacija in revolucija v Sloveniji 1941–1946 (Celovec, 2005), str. 153.
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Tamara Griesser-Pečar
THE FIRST POST-WAR YEAR IN EUROPE AND IN THE WORLD

SUMMARY
The First World War completely changed the face of Europe. The war destroyed
four empires: the Habsburg Monarchy, the German Empire, the Ottoman
Empire and Tsarist Russia. In 1914 in Europe there were 17 monarchies and
three republics, and in 1919 only 13 monarchies, whereas the number of
republics grew up to 13. Nine new states emerged. At the Paris Peace Conference, which began on January 19, 1919, representatives of the Allied powers
and associated countries negotiated not only peace treaties with the Axis powers, but they wanted to establish a new European and world order, which was
supposed to guarantee world peace in the 20th century.
In his Fourteen Points US President Woodrow Wilson, who was alongside
with British Prime Minister Lloyd George and French Prime Minister Georges
Clemenceau one of the decisive statesmen at the Peace Conference, advocated
that among nations the principles of international law should prevail and not
power, violence and suppression.
The League of Nations was established on Wilson's initiative as part of the
peace treaty with Germany, although initially the resistance of mainly smaller
countries was considerable, as they opposed the veto of permanent members
France, Britain, Italy, Japan and the United States in all decisions. Contrary to
expectations, the US did not ratify the peace treaty. At the forefront of the peace
treaties, especially the Treaty of Versailles, but also that of St. Germain, was the
question of the responsibility for the beginning of the war, which was placed
on Germany (Art. 231 known as War Guilt Clause) – and its allies, therefore also
on Austria-Hungary. Germany had to pay enormous reparations. Austria, after
the collapse of the Habsburg Monarchy was first named The Republic of German Austria, but was then forbidden to join Germany.
With his central demand for self-determination of nations was President
Woodrow Wilson, a kind of star in politics, especially among small nations
striving for autonomy or independence. Just because of that reason was the
disappointment great, when it turned out that the right to self-determination
did not apply to everyone, especially not to the losers, namely Germany and
Austria-Hungary.
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Izvleček:

Leto 1919 je za Slovence v Kraljestvu Srbov, Hrvatov in Slovencev pomenilo
dokončan korak v nov politični začetek. Strankarsko življenje je z razpadom
enotne vseslovenske liberalne politične organizacije in oblikovanjem od nje
ločenih liberalnih strank dobilo nove okvire, podoben razvoj pa so nakazovale
tudi razmere v marksističnem taboru. Katoliški tabor je bil enoten. Slovenci
iz vseh političnih taborov so prvič sodelovali v državni vladni politiki in v
parlamentarnem delu. Soočili so se z upadanjem v Državi Slovencev, Hrvatov
in Srbov dosežene samostojnosti ter medsebojnim bojem za njeno ohranitev
ali opustitev. To je bil zarodek kasnejših narodnopolitičnih razhajanj v
jugoslovanski državi. Leto 1919 so zaznamovali tudi ustanovitev slovenske
univerze in pojavi močneje izraženega socialnega nezadovoljstva. Prišlo je do
opredelitve o novem svetovnozgodovinskem pojavu – boljševizmu. Vprašanja
meje na zahodu in državne pripadnosti Koroške niso rešili, medtem ko se je
Prekmurje vpelo v narodno telo. Leto 1919 je pomenilo večpomenski pregib v
nadaljnjo slovensko zgodovino.

Ključne besede:

Politika leta 1919, katoliška Vseslovenska ljudska stranka, liberalna
Jugoslovanska demokratska stranka, Jugoslovanska socialnodemokratska
stranka, Deželna vlada za Slovenijo, socialnodemokratska stavka 20. in 21. julija
1919, dr. Janko Brejc, boljševizem, meje
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Nova politična podoba Slovenije in njen položaj v jugoslovanski
državi
Leto 1919 je bilo prvo polno leto, ki so ga Slovenci zaživeli v jugoslovanski
državi. Prejšnje – tisočdevetstoosemnajsto – je minilo in z njim so v zgodovino
odšli konec vélike vojne, politična preureditev Evrope in z odhodom Slovencev iz habsburške monarhije povezano oblikovanje Države Slovencev, Hrvatov
in Srbov (Država SHS)1 ter po jugoslovanski državni združitvi Kraljestva Srbov,
Hrvatov in Slovencev (Kraljestvo SHS).
Leto 1919 je za primorske in koroške Slovence pomenilo tudi prvo polno
leto življenja v Kraljevini Italiji oziroma Republiki Avstriji, prekmurskim Slovencem pa je prineslo priključitev k narodni matici v Kraljestvu SHS. Ob tej priložnosti se bomo osredinili na Slovence v jugoslovanski državi, saj so v okviru
narodne celote predstavljali najširši ter znotraj sklenjen del tedanjega slovenskega narodnopolitičnega dogajanja.
Še predno so 5. januarja 1919 novo nastalo jugoslovansko skupnost tudi
uradno poimenovali Kraljestvo SHS,2 je 2. januarja 1919 prišlo do pomembnega narodnopolitičnega premika. Tega dne je mariborska občinska uprava prešla v slovenske roke. Mariborsko glasilo katoliške Vseslovenske ljudske stranke
(VLS) Straža je o tem v daljšem članku poročalo: "Odstavljen je bil nemški župan
dr. Schmiderer in ves mestni zastop, a na njegovo mesto je prišel Slovenec dr.
Viljko Pfeifer. S tem dnem se je končalo nemško gospostvo nad Mariborom."3 O
prevzemu mariborske občine je poročalo tudi vse vodilno in drugo slovensko
politično časopisje.4
V začetku leta 1919 je v slovenski politiki vladalo premirje. Stranke so
sodelovale v Narodni vladi SHS v Ljubljani (Narodna vlada), ki je v predhodni
Državi SHS utemeljila slovensko konfederativno državnost.5 Vseslovenska ljudska stranka in Jugoslovanska socialnodemokratska stranka (JSDS) sta ob tem
pohiteli tudi z opredelitvijo smernic svojega nadaljnjega delovanja. 16. januarja 1919 so se v Ljubljani zbrali zaupniki VLS, ki so poudarili globoko zaskr-

1

2

3
4

5

Podrobneje o nastanku Države SHS: Jurij Perovšek, "Nastanek Države Slovencev, Hrvatov in Srbov
29. oktobra 1918 in njen narodnozgodovinski pomen", Studia Historica Slovenica 19, št. 2 (2019), str.
369–398.
"Naredbe Narodne vlade: 323: Naredba Narodne vlade SHS v Ljubljani", Uradni list Narodne vlade SHS
v Ljubljani, 30. januar 1919, št. 44, str. 115.
"Zgodovinski dan v Mariboru", Straža, 3. januar 1919, št. 1, str. 1.
"Jugoslavija: mariborska občina v slovenskih rokah", Slovenec, 3. januar 1919, št. 2, str. 1; "Mariborski
občinski svet razpuščen", Slovenski narod, 3. januar 1919, št. 2, str. 1; "Zadnje vesti: razpust mariborskega občinskega sveta", Naprej, 3. januar 1919, št. 2, str. 3; "Mariborske novice: Maribor v slovenskih
rokah!", Mariborski delavec, 3. januar 1919, št. 2, str. 2.
O tem podrobneje Jurij Perovšek, Slovenski prevrat 1918: položaj Slovencev v Državi Slovencev,
Hrvatov in Srbov (Ljubljana, 2018), str. 118–187 (dalje: Perovšek, Slovenski prevrat 1918).
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Poročilo o slovenskem
prevzemu
mariborske občinske
uprave ("Zgodovinski
dan v Mariboru",
Straža, 3. januar 1919,
št. 1, str. 1)

bljenost za usodo primorskih in koroških Slovencev, in napovedali "intenzivno
delo za naše ogroženo ozemlje".6 Vprašanja slovenskega narodnega položaja v
jugoslovanski državi se niso dotaknili, saj se VLS v tistem času še ni čutila dovolj
pripravljeno za politično akcijo v tej smeri. Decembra 1919 pa se je strankin
načelnik dr. Anton Korošec zavzel za decentralizem in pokrajinsko samoupravo. V vprašanju oblike vladavine stranka ni javno poudarjala svojega republikanskega programa.7 Zaupniki so nadalje podprli sodelovanje vseh slovenskih
političnih strank v prizadevanjih za red, mir in zagotovitev urejenih razmer na
6
7

"Zborovanje zaupnikov Vseslovenske Ljudske Stranke", Slovenec, 17. januar 1919, št. 13, str. 1, 2.
Momčilo Zečević, Slovenska ljudska stranka in jugoslovansko zedinjenje 1917–1921: od majniške
deklaracije do vidovdanske ustave (Maribor, 1977), str. 224, 239, 289 (dalje: Zečević, Slovenska ljudska
stranka). Zečević opozarja, da je v zvezi z vprašanjem oblike vladavine obstajal spor med štajerskim in
kranjskim delom vodstva VLS. Štajersko vodstvo s Korošcem na čelu je zastopalo monarhijo, medtem
ko je bil kranjski del za republiko. (Prav tam, str. 289.)
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prehrambnem področju. Po Koroščevih besedah je medstrankarsko sodelovanje zajemalo tudi prizadevanja za uvedbo splošne in enake volilne pravice
za moške in ženske ter odpravo vseh socialnih krivic.8 Korošec je poudaril, da
stranka v tedanjih razmerah svojo glavno nalogo vidi v delu za razcvet novo
nastale jugoslovanske države, "in v tem oziru je treba opustiti tudi samostojno
nastopanje stranke ter se z drugimi strankami združiti in zjediniti za skupen,
tem uspešnejši in silnejši nastop". – "To bo trajalo, dokler bo lojalno sodelovanje
mogoče."9 Nujo sporazumnega strankarskega dela je 2. februarja 1919 poudaril
še strankin list Slovenec.10 Zaupniki so nadalje podprli Koroščevo zamisel, naj se
VLS zavzame za oblikovanje vsejugoslovanske kmečke oziroma ljudske stranke.11 Zamišljene Jugoslovanske ljudske stranke, v katero naj bi prerasla VLS, jim
ni uspelo ustanoviti.12
V pogledu oblikovanja idejno sorodne vsedržavne stranke je bila uspešnejša
liberalna Jugoslovanska demokratska stranka (JDS).13 Bila je med prvimi pobudniki ustanovitve enotne liberalno usmerjene jugoslovanske politične organizacije. Pri njenem oblikovanju je imel vidno vlogo njen pripadnik in minister za
ustavodajno skupščino in izenačenje zakonov dr. Albert Kramer. Proces ustanavljanja vsedržavne liberalno usmerjene Demokratske stranke (DS), v katero
se je vključila JDS, so končali spomladi 1919. Stranka je bila ostra zagovornica
jugoslovanskega narodnega integralizma, državnega centralizma in monarhije.
Ob svojem oblikovanju je bila najmočnejša politična sila v Kraljestvu SHS. To je
slovenske liberalce postavilo v zelo ugoden politični položaj.14
Kmalu po zborovanju zaupnikov VLS, 19. januarja 1919, se je v Ljubljani
zbrala vseslovenska socialnodemokratska konferenca. Konferenca je v ospredje bodočega delovanja JSDS postavila ločitev Cerkve od države, republikansko
obliko vladavine, razlastitev veleposestev, podržavljenje rudnikov, fužin, železnic in sploh veleindustrije ter radikalno socialno zakonodajo. Zavzela se je
tudi za pritegnitev kmetov v JSDS, združitev vseh socialističnih strank v državi

8

9
10
11
12
13

14

"Zborovanje zaupnikov Vseslovenske Ljudske Stranke", Slovenec, 17. januar 1919, št. 13, str. 1, 2. O
zagovarjanju ženske volilne pravice v katoliškem, liberalnem in marksističnem taboru leta 1919 glej
Jurij Perovšek, Programi političnih strank, organizacij in združenj na Slovenskem v času kraljevine
SHS: 1918–1929 (Ljubljana, 1998), str. 24, 65, 101 (dalje: Perovšek, Programi političnih strank), isti, O
demokraciji in jugoslovanstvu: slovenski liberalizem v Kraljevini SHS/Jugoslaviji (Ljubljana, 2013), str.
203.
"Zborovanje zaupnikov Vseslovenske Ljudske Stranke", Slovenec, 17. januar 1919, št. 13, str. 1.
"Negodni pojavi", Slovenec, 2. februar 1919, št. 27, str. 1.
"Zborovanje zaupnikov Vseslovenske Ljudske Stranke", Slovenec, 17. januar 1919, št. 13, str. 1, 2.
Zečević, Slovenska ljudska stranka, str. 244–246, 250, 252, 254–258, 260–262.
Podrobneje: Jurij Perovšek, "Ustanovitev Jugoslovanske demokratske stranke leta 1918", Studia
Historica Slovenica 4, št. 1–2 (2004), str. 477–505.
Jurij Perovšek, Liberalizem in vprašanje slovenstva: nacionalna politika liberalnega tabora v letih
1918–1929 (Ljubljana, 1996), str. 124–131 (dalje: Perovšek, Liberalizem in vprašanje slovenstva).
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in oblikovanje Balkanske federacije. Protestirala je proti italijanski okupaciji
jugoslovanskih pokrajin, glede Koroške pa je zahtevala pravično narodnostno
razmejitev.15 Ta načela so poudarili tudi na konferenci strankinih zaupnikov 7.
in 8. septembra 1919 v Ljubljani.16 Dopolnili so jih na XI. zboru JSDS 1. in 2.
novembra 1919 v Ljubljani. Zbor je zahteval še uvedbo splošne, enake, tajne
in neposredne volilne pravice za moške in ženske, takojšnjo demobilizacijo in
skrčenje oboroženih sil ter enakopravnost "vseh narečij" v državi. Zavzel se je
za svobodno, od Cerkve ločeno šolo, izobraževanje delavstva in delavske mladine v strankinih političnih šolah, razširitev dela na zadružnem polju in agrarno reformo. Poudaril je zahtevo po uvedbi obveznega starostnega socialnega
zavarovanja in zavarovanja v primeru onemoglosti za vse, to je poleg delavcev
in kočarjev tudi za malega in srednjega kmeta.17 V stranki so že februarja 1919
posebej obravnavali tudi vprašanje enakopravnosti žensk (liberalni Slovenski
narod je njegovo obravnavanje razumel kot "sredstvo za stranko"), spomladi pa
so se zavzeli za vpeljavo civilne zakonske zveze.18 Marca so se v JSDS zavzeli za
enotno državo s skupnim parlamentom, "ali ker vemo, da so si interesi posameznih dežela, kakor povsod drugod, tako tudi pri nas, v marsičem zelo različni,
zato zahtevamo obenem razumno vpostavljenje gotovih avtonomij".19
V liberalnem taboru so se zaupniki JDS zbrali že 5. januarja 1919 v Ljubljani, a se ob tej priložnosti niso posvetili vprašanjem strankinega delovanja.
Glavni poudarek so namenili položaju Slovencev na Primorskem, Koroškem
in v Prekmurju ter njegovi rešitvi oziroma priključitvi h Kraljestvu SHS. Izstopala je zahteva, "da se zasede vsa koroška Slovenija po našem vojaštvu in se tam
uvede naša uprava".20 Stranka je imela svoj prvi programsko celovit zaupniški
15

16
17
18

19

20

Perovšek, Programi političnih strank, str. 97–98. – Glede zavzemanja JSDS za ločitev Cerkve od države,
ki je sovpadalo z njenim stališčem, da je vera zasebna stvar, so na katoliški strani o vprašanju zasebnosti verovanja izjavili, da se tega gospodje v socialni demokraciji "sami ne drže. Sami, kakor tudi
zastopniki svobodomiselnega meščanstva vendar le še vedno prav radi udarijo na protifarške strune.
Izjavljajo sicer, da spoštujejo versko čustvovanje vsakogar. Toda že v tem tiči negacija krščanske misli,
ker vera ni čustvovanje, marveč tudi prepričanje. Toda ko bi krščanstvo res obstojalo le v tem, da
kdo po predpisih pride enkrat na teden v cerkev, kjer opravi svojo versko dolžnost, bi morda še smel
veljati stavek, da je vera zasebna stvar. Toda krščanstvo je tudi filozofija, tako globok etični sestav, da
ga doslej še noben nekrščanski modroslovni sestav ni mogel nadomestiti. Krščanstvo je tista večno
zdrava korenina, iz katere požene, ko je vihar vrgel ob tla že suho drevo, novo življenje in nov organizem. In v kolikor more danes socialna demokracija stopiti med ljudstvo ter oznanjati svoja načela, so
ta načela – v kolikor so dobra – zrasla iz krščanstva, iz krščanske misli." ("Krščanska misel", Slovenec,
5. februar 1919, št. 29, str. 1.)
Perovšek, Programi političnih strank, str. 99–100.
Prav tam, str. 101–105.
"Dopisi: ženski shod v 'Mestnem domu'", Naprej, 5. februar 1919, št. 29, str. 3, S–k., "O civilnem zakonu", Naprej, 14. april 1919, št. 85, str. 1; "Žensko vprašanje – sredstvo za stranko", Slovenski narod, 3.
februar 1919, št. 28, str. 3.
"Socialna demokracija in meščanske stranke", Naprej, 8. marec 1919, št. 56, str. 1. Prim. tudi
"Delavskemu ljudstvu v jugoslovanskih pokrajinah!", Naprej, 10. marec 1919, št. 57, str. 1.
"Sestanek zaupnikov JDS", Slovenski narod: posebno izdanje, 6. januar 1919, št. 4, str. 1.
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zbor v jugoslovanski državi 6. julija 1919 v Ljubljani. Takrat so poudarili, naj se
po načelu narodnosti in samoodločbe vse od Jugoslovanov, to je Slovencev in
Hrvatov, strnjeno naseljeno ozemlje priključi Kraljestvu SHS. Strankin načelnik
dr. Ivan Tavčar21 je hkrati razglasil, da hočejo biti njeni pripadniki "neomahljivi
služabniki /.../ novi državi!" In v njej naj imajo Srbi vplivno besedo. "Srbski duh
mora nas vse prešinjati, če hočemo, da ne razpade Jugoslavija v različne kote
in kotiče[,] ki bo vlekel vsak na svojo stran, tako da bomo kmalu imeli državno
telo, na katerem bi vsak ud deloval proti drugemu udu."22 Podobno je nastopil tudi strankin predstavnik v Začasnem narodnem predstavništvu (ZNP),
t. i. predparlamentu, dr. Dinko Puc.23. Izjavil je, da so se pripadniki JDS v ZNP
postavili na stališče, "da ni delati težav našim srbskim državnikom, ki stoje na
stališču, da naj se srbski sistem raztegne tudi na naše pokrajine". Opozoril je tudi
na strankino unitaristično narodnodržavno stališče. Dejal je, da je narodnost
"danes istovetna z državnostjo. Narod je samo en sam v celi državi. Mi stremimo
za tem, da ni posameznih razločkov med Srbi, Hrvati in Slovenci."24
V gospodarskem in družbenem pogledu je zbor nasprotoval prevzemanju
avstrijskih in ogrskih dolgov, zahteval rešitev valutnega vprašanja in vprašanja
carin, ureditev uvoza in izvoza glede na jugoslovansko proizvodnjo in valuto,
neovirano delovanje prometnih sredstev, izvedbo agrarne reforme, ureditev
položaja uradništva in obrtnikov, medsebojno spoznavanje in zbližanje avtonomnih mest v državi, boj proti korupciji, sloveniziranje dejavnosti na železnici, povečanje števila strokovnih in obrtnih šol in vzgojo mladine v jugoslovanskem državnem duhu. Zbor se je posvetil tudi Judom. Sprejeli so resolucijo,
ki je nasprotovala njihovemu priseljevanju v državo, saj "skušajo dobiti v roke
pod svojim ali tujim narodno-zvenečim imenom vso trgovino in industrijo".
Od vlade so zahtevali, "da posveča židovskemu sistematičnemu naseljevanju največjo pozornost ter ga z vsemi dopustnimi sredstvi otežuje, oziroma
onemogočuje".25
Ko so se julija 1919 zbrali zaupniki JDS, liberalni tabor ni bil več politično enoten. 1. junija 1919 so v Ljubljani ob JDS ustanovili liberalno Samostojno
kmetijsko stranko (SKS). JDS je njen nastanek podprla, saj je z novo kmečko
stranko želela konkurirati VLS na podeželju. Stranka je kmalu po svoji ustanovitvi začela voditi samostojno politiko. Svojo pozornost je posvetila konkretnim
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22
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O Tavčarju v danem obdobju: Jurij Perovšek, "Tavčarjevo župansko devetletje 1912–1921", Studia
Historica Slovenica 17, št. 2 (2017), str. 559–614.
"Zborovanje zaupnikov JDS", Slovenski narod, 7. julij 1919, št. 157, str. 1, 2.
Podrobneje o dr. Dinku Pucu: Jurij Perovšek, "Predsednik gerentskega sveta, ljubljanski župan in
predsednik Mestne občine Ljubljana dr. Dinko Puc (1924–1935)", Studia Historica Slovenica 17, št. 2
(2017), str. 641–674.
"Naša politična smer", Slovenski narod, 8. julij 1919, št. 158, str. 1.
"Zborovanje zaupnikov JDS", Slovenski narod, 7. julij 1919, št. 157, str. 2.
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vsakodnevnim kmečkim potrebam. Veri ni nasprotovala, poudarjala pa je, naj
se ne izrablja v politične namene. V narodnem vprašanju je sprejemala jugoslovanski narodni integralizem, a hkrati izrekala proticentralistična stališča.26
Leta 1919 se je razpadanje liberalnega tabora nadaljevalo. 7. decembra 1919 so
v Ljubljani ustanovili še liberalno Narodno socialistično stranko (NSS). Stranka
se je zavzemala za samonikli jugoslovanski socializem, ki naj bi ga dosegli po
evolutivni poti. Tako kot SKS je v narodnem vprašanju izrekala proticentralistične poudarke, v začetnem obdobju svojega obstoja pa je pristajala na narodni integralizem.27 Nasproti novo ustanovljenima SKS in NSS je bila meščanska
Jugoslovanska demokratska stranka močnejša, saj je bila vpeta v jugoslovansko
državnopolitično in slovensko političnoupravno strukturo. Njeni predstavniki
so sodelovali v jugoslovanski vladi in v Deželni vladi za Slovenijo (DVS) ter v
Začasnem narodnem predstavništvu Kraljestva SHS.
Leto 1919 je napovedalo tudi politično preoblikovanje marksističnega
tabora. V JSDS se je od pomladi 1919 postopno oblikovala in krepila notranja
opozicija, ki se je ostrila predvsem ob vprašanju ministerializma, to je sodelovnja stranke v meščanskih vladah. V DVS so socialdemokrati imeli dva predstavnika. To sta bila Albin Prepeluh in Anton Kristan, ki je avgusta 1919 postal tudi
minister v osrednji vladi Ljube Davidovića. Jedro opozicije so sestavljali inž.
Anton Štebi, Dragotin Gustinčič, Lovro Klemenčič, Rudolf Golouh, dr. Milan
Lemež, Marcel in Jaka Žorga, Josip Petrič in drugi. Poleg zahtev po prenehanju
sodelovanja z meščanskimi strankami je bila vse bolj v ospredju opozicijskih
zahtev tudi zahteva po politični in sindikalni združitvi slovenskega delavskega
gibanja z jugoslovanskim. To so bila tudi osrednja vprašanja, ki jih je obravnaval
XI. zbor JSDS novembra 1919, sprejete kompromisne rešitve pa je reformno
vodstvo interpretiralo v svojo korist, kar je dodatno pospešilo proces razhajanja in naslednje leto odcepitev revolucionarno usmerjenenega dela stranke od
reformnega.28
Ob oblikovanju bodočih strankarskih usmeritev in notranjih spremembah
v političnih taborih je leta 1919 na Slovenskem prišlo tudi do političnoupravnega preloma. Uveljavljanje jugoslovanskih centralističnih teženj je Narodno
vlado že v drugi polovici decembra 1918 navedlo k odstopu, nova Deželna
vlada za Slovenijo, ki so jo oblikovali 28. februarja 1919, pa je bila v primerjavi
z Narodno vlado bistveno okrnjena. V vladi so sodelovale vse stranke. Obseg
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O nastanku in programskih izhodiščih SKS glej Perovšek, Liberalizem in vprašanje slovenstva, str.
114–116, 119.
O nastanku in programskih izhodiščih NSS glej Perovšek, Liberalizem in vprašanje slovenstva, str.
116–120.
Vida Deželak Barič, "Stranke marksističnega idejnopolitičnega tabora na Slovenskem 1896–1941",
Prispevki za novejšo zgodovino 62, št. 1 (2017), str. 88.
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pristojnosti DVS ni dosegel prejšnje slovenske samostojne nacionalne organiziranosti v Državi SHS. Očitna je bila tudi njena podrejenost osrednji vladi v Beogradu. DVS v Sloveniji ni predstavljala samostojne in najvišje upravne oblasti,
ker je ta prešla na beograjsko vlado. 1. februarja 1919 so ukinili tudi dotedanje
Poveljstvo II. vojnega orožja, najvišje vojaško poveljstvo oboroženih sil na Slovenskem, oblikovanih v Državi SHS. Nadomestila ga je Dravska divizijska oblast
(DDO) v Ljubljani, slovenske vojaške enote pa so prešle pod poveljstvo Vojske
Kraljestva SHS. Beograjska vlada je v začetku marca 1919 zadušila tudi prizadevanja VLS in JSDS, da bi v Sloveniji oblikovali deželni zbor, to je slovensko
predstavniško telo, ki bi mu DVS odgovarjala za svoje delo do sprejetja ustave.
DVS je do 6. novembra 1919 vodil pripadnik VLS dr. Janko Brejc, ki si je prizadeval, da bi zaščitil avtonomno veljavo vlade in s tem tudi Slovenije. Predstavnika
unitaristično in centralistično usmerjene JDS pa sta vseskozi hotela spodkopati
še tisto malo avtonomnosti, ki jo je imela DVS. Uspela sta izsiliti odstop vlade, ki
jo je od 7. novembra 1919 dalje vodil liberalni politik dr. Gregor Žerjav.29 Svoje
vodenje vlade je usmeril v odpravo še tisto malo avtonomnosti, ki jo je imela
DVS. V vprašanju položaja in vloge DVS pa tudi slovenskega deželnega zbora
so znova zaživela strankarska nasprotja, ki so zaobjela vse politične stranke.30
Rušenje slovenske avtonomnosti je bila ena od podob na slovenski politični sliki leta 1919. Od drugih je treba najprej opozoriti na vključitev vseh
slovenskih političnih taborov v jugoslovansko državno politiko. VLS, JDS in
JSDS so imele svoje predstavnike v Začasnem narodnem predstavništvu, ki ga
je 1. marca 1919 sklicala vlada v Beogradu. Pripadniki vseh slovenskih strank
so bili tudi v vodstvenih organih ZNP. Prav tako so bili predstavniki vseh slovenskih političnih taborov – katoliškega, liberalnega in marksističnega – v letu
1919 člani jugoslovanskih vlad. Podpredsednik prve jugoslovanske vlade, ki jo
je vodil Stojan Protić, je bil od 20. decembra 1918 do 16. avgusta 1919 Anton
Korošec, ki je bil od 23. februarja do 2. aprila 1919 tudi namestnik ministra za
gozdarstvo in rudarstvo ter od 2. aprila do 16. avgusta 1919 namestnik ministra
za prehrano in obnovo; pripadnik VLS Josip Gostinčar je od 2. aprila do 16.
avgusta 1919 zasedal mesto ministra za socialno politiko. Član Protićeve vlade
je bil tudi Albert Kramer, ki je, kot smo že omenili, opravljal funkcijo ministra za
ustavodajno skupščino in izenačenje zakonov, od 14. marca do 2. aprila 1919
pa je bil tudi namestnik ministra za kmetijstvo. Kramer je bil nato v prvi vladi
Ljubomira Davidovića od 16. avgusta do 18. oktobra 1919 minister za trgovino
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O življenju in delu dr. Gregorja Žerjava: Jurij Perovšek, "Idejni in politični oris Gregorja Žerjava (1882–
1929)", Studia Historica Slovenica 11, št. 2–3 (2011), str. 313–346.
Perovšek, Slovenski prevrat 1918, str. 279–282, isti, Liberalizem in vprašanje slovenstva, str. 135–
137, 138–140, isti, "V zaželjeni deželi": slovenska izkušnja s Kraljevino SHS/Jugoslavijo 1918–1941
(Ljubljana, 2009), str. 60 (dalje: Perovšek, "V zaželjeni deželi").
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Dr.
Janko
Brejc,
predsednik Deželne
vlade za Slovenijo
(28. februar – 5.
november 1919, 25.
februar 1920 – 17.
avgust 1920) ("Prva
slovenska narodna
vlada",
Ilustrirani
Slovenec, 28. oktober
1928, št. 44, str. 348)

in industrijo, pripadnik JSDS Anton Kristan pa je zasedel mesto ministra za gozdarstvo in rudarstvo. Kramer in Kristan sta svoja ministrska položaja obdržala
tudi v drugi Davidovićevi vladi, ki so jo oblikovali 18. oktobra in je delovala do
19. februarja 1920.31
Med slovenskimi ministri se je rastoči centralistični usmeritvi in interesom
karađorđevićevskega dvora najbolj približal Albert Kramer. Kot minister za
ustavodajno skupščino in izenačenje zakonov je že januarja 1919 sodeloval v
vladnem poskusu, da bi oktorirali t. i. začasno ustavo Kraljestva SHS in po izvenparlamentarni poti ter pred sklicem ustavodajne skupščine uvedli centralistično državno ureditev in monarhistično obliko vladavine.32 Vlada je nameravala
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B.(ojan) B.(alkovec), "Slovenci v vladah Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev in Kraljevine
Jugoslavije (1918–45)", v: Slovenska kronika XX. stoletja: knj. 1: 1900–1941, ur. Marjan Drnovšek,
France Rozman, Peter Vodopivec (Ljubljana, 1995), str. 455, 456.
Zečević, Slovenska ljudska stranka, str. 238.
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Dr. Gregor Žerjav,
predsednik Deželne
vlade za Slovenijo
(6. november 1919
– 25. februar 1920)
(Album
slovenskih
književnikov,
ur. Janko Šlebinger
(Ljubljana, 1928), str.
118)

razširiti ustavo Kraljevine Srbije iz leta 1903 na celotno Kraljestvo SHS, kar bi bil
prikladen način za prejudiciranje monarhije in centralizma. V posebno komisijo, ki je imela nalogo, da pregleda srbsko ustavo in iz nje izloči tiste člene, ki
po obliki in vsebini ne bi mogli veljati za celotno ozemlje Kraljestva SHS, so
imenovali ministra za pravosodje Marka Trifkovića, Kramerja in ministra za
socialno politiko Vitomirja Koraća. Začasno ustavo, ki jo je pripravila omenjena komisija, je vlada sprejela z ukazom 30. januarja 1919. Ustavo so 8. februarja
1919 objavili v Službenih novinah Kraljestva SHS. Vendar so jo takoj umaknili
s pojasnilom, da so njeno besedilo napačno natisnili, pravilno besedilo pa bo
kasneje objavljeno "v cirilici, slovenskem dialektu in latinici". Do tega ni prišlo.
Omenjeno pojasnilo ni navajalo pravega vzroka za umik ustave. To se je zgodilo zaradi povsem določenih dinastičnih interesov srbskega kraljevskega dvora.
Pripravljavci besedila začasne ustave Kraljestva SHS so zaradi naglice pri prepisovanju srbske ustave spregledali določilo, ki je prvorojenca kralja Petra, princa
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Dr. Anton Korošec,
v letih 1918–1919
podpredsednik
vlade Kraljestva SHS
in v letu 1919 tudi
namestnik
ministra za gozdarstvo in
rudarstvo ter namestnik ministra za prehrano in obnovo ("Ob
prvi
desetletnici
našega osvobojenja",
Ilustrirani Slovenec,
28. oktober 1928, št.
44, str. 347)

Đorđa, imenovalo za Petrovega naslednika. To je bilo v nasprotju z dejanskim
stanjem, saj so Petrovega drugega sina, Aleksandra Karađorđevića, že pred tem
razglasili za regenta in je že opravljal kraljevsko oblast.33
Še bolj dejavno se je Kramer vpregel v voz monarhistične in centralistične jugoslovanske državne politike sredi leta 1919. 18. junija 1919 je v Začasnem narodnem predstavništvu predložil nov Projekt začasne ustave.34 Ta se je
tako kot januarski ustavni predlog opiral na ustavo Kraljevine Srbije.35 Projekt
je določal, da Petra I. Karađorđevića "nasledi Prestolonaslednik Aleksander in

33

34

35

Podrobneje glej o poizkusu, da bi oktroirali t. i. začasno ustavo Kraljevine SHS ter o odzivu slovenske
politike, zlasti VLS, na to potezo beograjske vlade v Neda Engelsfeld, Prvi parlament Kraljestva Srba,
Hrvata i Slovenaca – Privremeno narodno predstavništvo (Zagreb, 1989), str. 50–53 (dalje: Engelsfeld,
Prvi parlament Kraljestva SHS); Zečević, Slovenska ljudska stranka, str. 234–239.
Stenografske beleške Privremenog narodnog predstavništva Kraljestva SHS (Zagreb, 1920), str. 966–
978.
Prav tam, str. 976.
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Josip Gostinčar, v
letu 1919 minister
za socialno politiko
(Ilustrirani Slovenec,
30. marec 1930, št. 13,
str. 98)

Njegovo moško potomstvo iz zakonite zakonske zveze po prvorojstni vrsti".36
Tako kot predhodni januarski vladni ustavni predlog je vsiljeval monarhijo in
centralizem. Kraljestvo SHS je opredelil kot dedno ustavno monarhijo, odredbe o notranji ureditvi Kraljevine Srbije pa je prenašal na vso državo. To naj bi
pomagalo preseči neugoden in nevzdržen položaj in izenačiti državno stanje,
ki je "različno v posameznih teritorijih".37 Kramerjevega Projekta začasne ustave niso sprejeli. Vzrok, ki je tokrat preprečil, da bi v jugoslovanski državi še pred
sklicanjem ustavodajne skupščine politično in pravno uvedli monarhijo in cen-

36
37

Prav tam, str. 966.
Prav tam, str. 966, 976.
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Dr. Albert Kramer,
v letih 1918–1919
minister za ustavodajno skupščino in
izenačenje zakonov
in v letu 1919 tudi
minister za trgovino in industrijo
ter namestnik ministra za kmetijstvo
(Album
slovenskih
književnikov,
ur.
Janko
Šlebinger
(Ljubljana, 1928), str.
118)

tralizem, je bilo spremenjeno razmerje političnih sil v ZNP. Nastalo je po odstopu Protićeve vlade 16. avgusta 1919. Po oblikovanju prve Davidovićeve vlade
se je namreč Začasno narodno predstavništvo razdelilo na dve skoraj enako
močni skupini, vladno in opozicijsko. Ti v predstavništvu nista hoteli oziroma
nista mogli sodelovati, zaradi česar niso sprejeli začasne ustave.38
Poleg vsestrankarske razpoznavnosti v državni vladni politiki so Slovenci
leta 1919 dosegli tudi svoj dolgoletni narodnopolitični cilj – ustanovitev univerze. Ob tem velikem dogodku je avtor J. S. v Slovencu zapisal, "kako dragocen
božji dar je svoboda. Nikdar bi tega ne dobili, kar danes imamo, če bi ne bili

38

Engelsfeld, Prvi parlament Kraljestva SHS, str. 158, 235, 251.
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Anton Kristan, v
letu 1919 minister za gozdarstvo in
rudarstvo ("Prva slovenska narodna vlada",
Ilustrirani Slovenec,
28. oktober 1928, št.
44, str. 348)

svobodni. /.../ Vseučilišče je lahko najlepši znak, da je narod svoboden. /.../ Vseučilišče postane narodu vse, njegov duh, njegovo srce in zgodovina njegovega
življenja!" In ko bi bratskega srbskega naroda ne bilo, "bi bilo tudi vseučilišče
v Ljubljani še vedno le sen, kakor nam je bilo sen že skozi sto let. Koliko velikih dobrot nam donaša strnjenost z brati, ki so jih tujci neprestano črnili pred
nami!" – "Vseučilišče v Ljubljani bo brate SHS čudovito združilo. Ravno zato," je
v unitarističnem duhu zapisal J. S., "ker se čutimo vsi kot en narod". Na katedrah
in med slušatelji bo vse enako dostopno, kakor je v Zagrebu in v Beogradu.
Predavalni jezik je lahko slovenski ali srbohrvatski. Zato pa ne bodo Slovenci kot
taki prav nič oškodovani, obratno, še neizmerno pridobijo, ker jim bodo s stališča
popolne enakopravnosti pota odprta na vsa vseučilišča v državi [Kraljestvu – op.
J. P.] SHS. Pogoji za kar največji razvoj so nam odslej čimbolj ugodni. Nikdar bi
tega ne imeli niti pri najbolj idealni rešitvi nekdanjega avstrijskega problema v
smislu federativno med seboj zvezanih narodnih držav.39

39

J. S., "Vseučilišče v Ljubljani", Slovenec, 23. julij 1919, št. 167, str. 1.
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Podoben poudarek kot Slovenec, je prispeval tudi liberalni Slovenski narod.
16. julij 1919, dan ko so v ZNP sprejeli zakon o Vseučilišču kraljestva Srbov,
Hrvatov in Slovencev v Ljubljani (23. julija ga je nato podpisal prestolonaslednik Aleksandar), je označil za velik korak naprej v zgodovini slovenskega
naroda. "Politična osvoboditev našega plemena po hrabrem srbskem orožju je
na ta dan dala Slovencem tudi najsvetlejši znak svobode – univerzo v Ljubljani."
Slovenske znanstvene delavce je nagovoril: "Naši znanstveniki pa, ki se je doslej
z vašim delom ponašal nemški narod, pojdite z resnim čelom na delo, pokažite
svetu znanstveno gradivo, ki leži v naši grudi in narodu. Na nas sloni sloves univerze in veselo smo preverjeni, da ga boste v kratkem priborili univerzi, narodu
in državi."40 Socialnodemokratski Naprej se ob ustanovitvi Vseučilišča kraljestva Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani ni ustavil.

Razgibanost družbenih in političnih razmer
Ob oblikovanju prihodnjih strankarskih usmeritev, političnem delovanju na
slovenski in jugoslovanski ravni ter upravnopolitičnih spremembah, do katerih
je leta 1919 prišlo v slovenskem prostoru, so ta čas razgibali tudi pojavi revolucionarnega razpoloženja. Globoka družbenogospodarska kriza, ki jo je sprožilo razdejanje prve svetovne vojne, je ob hkratnem revolucionarnem dogajanju
v Evropi zaostrila tudi družbena gibanja med Slovenci. Po revolucionarnem
poseganju kmetov v veleposestniško lastnino novembra 1918 je nezadovoljstvo kmetov zajelo precejšen del Slovenije in je trajalo do poletja 1919. Januarja 1919 so kmetje v Moravčah oplenili graščino, v Posavju pa so od trgovcev
množično zahtevali, naj jim prodajo skrite zaloge blaga. Od 21. do 25. aprila
1919 je ostajala "viniška republika", v okviru katere so si kmetje izvolili svojo
oblast in zahtevali uvedbo republike. Maja je občinski odbor Kostanjevica zavrnil uvedbo novih davkov in odrekel poslušnost kralju. Na Štajerskem se je pod
vplivom madžarske revolucije širilo republikansko razpoloženje, v Halozah pa
so viničarji junija 1919 zahtevali razdelitev vinogradov. Neposlušnost do oblasti
se je spomladi 1919 pogosto pojavljala v obliki zavračanja pozivov na orožne
vaje. Upornost je zajela tudi slovenske vojake. Julija 1919 je v Mariboru izbruhnil upor, v katerem so vojaki zahtevali boljšo oskrbo, višje plače in republiko.
Upor so strli, ob pomoči vojske in orožništva pa je oblastem v kratkem času
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"Važnost vseučilišča v Ljubljani", Slovenski narod, 23. julij 1919, št. 171, str. 1.
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uspelo obvladati tudi kmečko nezadovoljstvo.41 V začetku leta 1919 je prišlo do
vandalskega početja mladine, ki je po Ljubljani in Sloveniji odstranjevala javne
spomenike in druge znake prejšnje avstrijske oblasti.42
Politični in socialni nemir je zajel tudi socialnodemokratsko organizirano
delavstvo. 20. in 21. julija 1919 je na pobudo JSDS stavkalo v okviru mednarodne protestne stavke, h kateri so pozvale enotne socialistične stranke in sindikati Zahodne Evrope zaradi vojaške intervencije v sovjetski Rusiji in sovjetski
Madžarski ter sklepanju imperialističnega miru na mirovni konferenci v Parizu.43 Stavki se nista pridružila krščanskosocialno delavstvo in druga najmočnejša železničarska organizacija na Slovenskem, liberalno usmerjena narodnosocialistična Zveza jugoslovanskih železničarjev (ZJŽ).44 Po Naprejevih poročilih
je socialnodemokratsko delavstvo stavkalo v Ljubljani, na Jesenicah, v Mariboru, Celju, Hrastniku, Zidanem mostu, na Ptuju, v Strnišču pri Ptuju, v Velenju, na
Polzeli, v Zagorju in v Kočevju.45
Stavka je minila brez izgredov in ukrepanja oblasti,46 sprožila pa je medstrankarsko polemiko z razpoznavnim političnim sporočilom. Po stavki so na
liberalni strani izjavili, da se je ponesrečila, saj zanjo v Ljubljani nihče ne bi
vedel, če DVS obrtnikom in trgovcem ne bi svetovala, naj med njenim potekom svoje lokale zaprejo. Slovenski narod je trdil, da je DVS stavko dejansko
podprla, "drugače si ne moremo tolmačiti dejstva, da ni bilo v kritičnem času
v sredini mesta skoro nobenega stražnika". Ni jih bilo tudi na tistih točkah, ki
so sicer vsak dan redno zasedene. Ker je policija pojasnila, da je vse moštvo
zbrala na Slovenskem trgu (trg pred sodno palačo v Ljubljani) in pred kolodvorom, saj so se tam bali izgredov, je Narod spraševal, zakaj se potem varnostna
oblast ni obrnila na vojaštvo, "ki je bilo pripravljeno na vsak migljaj deželne
vlade oziroma varnostne oblasti". Take razmere v urejeni državi niso dopustne.
"Prepričani smo, da bo centralna vlada poskrbela za to, da se kaj takšnega v
bodoče nikdar več ne bo zgodilo. Kam pa pridemo, ako deželna vlada ne bo
imela več toliko avtoritete, da bi ščitila mirno prebivalstvo pred terorom pešči41
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Vida Deželak Barič, "Revolucionarno razpoloženje v letih 1919–1920", v: Slovenska novejša zgodovina: od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slovenije: 1848–1992:
1, ur. Jasna Fischer ... [et al.] (Ljubljana, 2006), str. 231. O vojaškem uporu v Mariboru julija 1919 glej
Milan Ževart, "Vojaški upor v Mariboru julija 1919", Prispevki za zgodovino delavskega gibanja 7, št.
1–2 (1967), str. 129–133.
Prim. "Interpelacija", Naprej, 4. januar 1919, št. 3, str. 1
"Sodrugi, delavci in delavke!", Naprej, 18. julij 1919, št. 162, str. 1, "Sodrugi, delavci in delavke!", Naprej,
19. julij 1919, št. 163, str. 1.
"Politične novice: generalni štrajk v Sloveniji in krščanski slovenski proletarijat", Slovenec, 19. julij
1919, št. 164, str. 3; Ivan Deržič, "Zadnji dogodki in slovenski železničarji", Slovenski narod, 23. julij
1919, št. 171, str. 2, "Shod jugoslovanskih železničarjev", Slovenski narod, 25. julij 1919, št. 173, str. 2.
"Splošna stavka v Sloveniji", Naprej, 22. julij 1919, št. 164, str. 1–2, "Splošna stavka v Sloveniji", Naprej,
23. julij 1919, št. 165, str. 2, "Splošna stavka v Sloveniji", Naprej, 24. julij 1919, š. 166, str. 2.
Prav tam.
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Poziv Napreja k stavki 20. in 21. julija 1919 ("Sodrugi, delavci in delavke!", Naprej, 18. julij 1919, št. 162,
str. 1)

ce elementov, ki jim gre samo za to, da izzovejo v državi notranje nemire in
nerede."47
Naprej je Narod zavrnil s poudarkom, da so "vsi rudniki, vsi obrati, vse
delavnice od Jesenic do Trbovelj, od Trbovelj do Maribora in Celja /.../ počivale.
Vse pravo slovensko delavstvo se je udeležilo v impozantnih masah naših shodov. Stavka je bila povsod splošna in disciplinirana." Liberalni strani je svetoval,
naj ne bodo "tako nerodni … Če stavke sploh ni bilo, čemu se razburjate, čemu
pišete dolgovezne uvodnike o rdečem terorju – katerega pa v resnici nikjer
ni bilo – čemu kličete na pomoč vse belgrajske bogove?"48 In, če naj bi stav-

47

48

"Politične vesti: socijalno-demokratska stavka", Slovenski narod, 22. julij 1919, št. 170, str. 1. Kratka
opozorila na ravnanje stavkajočih glej v "Politične vesti: za Belo Kuna in Ljenina: čudne razmere: ali je
res?", Slovenski narod, 22. julij 1919, št. 170, str. 1–2. – Pripominjam, da je poveljnik DDO v Ljubljani
19. 7. 1919 obvestil DVS in njeno poverjeništvo z notranje zadeve o pripravljenosti vseh vojaških enot
v zaledju ter jima svetoval, naj se v primeru potrebne vojaške asistence obrneta na načelnika štaba
DDO. Nadalje so okrepili posadke v Kamniku (smodnišnica), Hrastniku in Zagorju in poskrbeli za pripravljenost enot na Jesenicah, v Velenju in Celju. Vojaki niso smeli zapustiti vojašnic. (Marjeta Adamič
… [et al.], Viri za zgodovino komunistične stranke na Slovenskem v letih 1919–1921 (Ljubljana, 1980),
str. 12, op. 5; dalje: Viri za zgodovino KSS).
"Kdo je pogorel?", Naprej, 23. julij 1919, št. 165, str. 1.
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ka pogorela, čemu tak strah?49 Narod naj raje odkrito pove, "da si želi liberalne
diktature v Sloveniji ob senci vojaških bajonetov. Tako bo vsaj dosleden v svoji
liberalni 'demokraciji …'"50
Naprejevo omenjanje "rdečega terorja" se je navezovalo na članek ljubljanskega podžupana in člana načelstva JDS dr. Karla Trillerja, ki ga je pod tem
naslovom dan po stavki objavil Slovenski narod. Triller je v svojem sangviničnem (vročekrvnem) članku kot ga je označil Naprej,51 obsodil pozivanje JSDS
k stavki vsega slovenskega, ne le socialnodemokratskega, delavstva.52 Vodstvo
JSDS sicer lahko svojim organiziranim pristašem nasvetuje odložitev dela in za
čas stavke tudi odpoved zaslužku, ne more pa zahtevati prekinitve vsega dela
ne glede na strankarsko pripadnost. Pravici do stavke stoji nasproti pravica do
dela, ki jo mora v pravni državi oblast braniti do skrajnosti, celo z najostrejšimi
sredstvi. Vsako temu načelu nasprotujoče strankarsko nasilje je treba "prav v
znamenju državljanske svobode zatreti z neizprosno silo že v kali, ker bi sicer
zgolj zamenjali krivično nasilje enega razreda človeške družbe s krvavim nasilstvom druzega razreda".53
Trillerja je posebej zmotila odredba Deželne vlade o prepovedi točenja
alkoholnih pijač v času stavke v Ljubljani. Prizadela je poštene meščane, ki ob
nedeljah (prvi dan stavke je bil v nedeljo) poiščejo družabno razvedrilo ob
čaši vina ali piva, predvsem pa je dala "popolnoma po nepotrebnem že a priori
vse prevelik poudarek imenitnosti socijalističnega štrajka". A to še ni vse. Rdeči
teror, pod katerim je vzdihovala slovenska prestolica, so pokazale tudi zaprte
trgovine, obrtni lokali, gostilne in kavarne. In to je Deželni vladi še v manjšo
čast. Vzrok za zaprtje trgovin, obrtnih lokalov, gostiln in kavarn naj bi bil vladin
namig njihovim lastnikom, da med stavko ne more jamčiti za varnost izložbenih in okenskih stekel. Trillerju se je zdelo potrebno tudi opozoriti, da so številni samci, ki zajtrkujejo v kavarnah in se hranijo v gostilnah, ter vsi tujci morali
pretrpeti neprostovoljni post v znamenju rdečega terorja. Disciplini socialno
demokratske stranke in ne odločnosti ter energiji Deželne vlade pa je priznal,
da so stekla ostala cela. Ostalo pa je ponižanje delavoljnega meščanstva in delavstva,
ki se ni hotelo slepo pokoriti v njegovih očeh perverznemu socijalnemu naziranju
levega krila J. S. D. S. – in to se ne sme ponoviti nikdar več! Prosimo naše delegate
[poslance – op. J. P.] v Narodnem predstavništvu, da izposlujejo deželni vladi za
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"Dnevne vesti: liberalna logika", Naprej, 23. julij 1919, št. 165, str. 2.
"Dnevne vesti: za liberalno-vojaško strahovlado", Naprej, 23. julij 1919, št. 165, str. 2.
"Dnevne vesti: liberalna logika", Naprej, 23. julij 1919, št. 165, str. 2.
(Karel) Triller, "Rdeči teror", Slovenski narod, 22. julij 1919, št. 170, str. 1. Glej tudi op. 43.
(Karel) Triller, "Rdeči teror", Slovenski narod, 22. julij 1919, št. 170, str. 1.
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Slovenijo vsak pro futuro [za prihodnost – op. J. P.] primerna navodila, katerih je
tako krvavo potrebna.54

Po objavi Trillerjevega članka so se v polemiko o socialnodemokratski
stavki vključili tudi na katoliški strani. Zagovarjali so ravnanje DVS in njenega
predsednika Brejca. Slovenec je posmehljivo zapisal, da bo lahko iz Trillerjevega članka vsakdo "razbral jasne dokaze, da je naša deželna vlada pravo gnezdo
boljševikov – gospoda dr. Žerjav in dr. Ravnihar [pripadnika JDS Žerjav in Vladimir Ravnihar sta tedaj v DVS zasedala mesto podpredsednika oziroma poverjenika za pravosodje – op. J. P.] sta seveda izvzeta". Prepoved točenja alkoholnih
pijač je bila pametna poteza, saj je jasno, da v razmerah, ko gre za javni red in
mir želje "solidnega občinstva" po čaši vina ali piva ne pridejo v poštev. "Če je
par ljubljanskih vinopivcev v ponedeljek [mišljen je drugi dan stavke – op. J. P.]
šlo treznih spat, to menda ni noben državniški zločin." Slovenec je poudaril, da
je zaprtje gostiln in umanjkanje bajonetov na ulici zmanjšalo pomen stavke.
Povdarek štrajku bi bil podan šele ob litrih vina in polnih ulicah vojaštva. Tega se
zaveda vsakdo, ki mu ni na 'krvavih' potrebah /.../. Gospod dr. Triller se je tu predstavil slovenski javnosti in gospodu Pribičeviću [pripadnik DS Svetozar Pribićević
je bil minister za notranje zadeve – op. J. P.] kot izvrsten guverner in diktator
Ljubljane in cele Slovenije; kajti on bo vladal deželo po receptih JDS.: s puškami,
bajoneti in strojnicami. Današnji časi so namreč čisto primerni za take igrače!55

Slovenec je glede na očitke liberalne strani objavil tudi pojasnilo, ki ga je
DVS posredovala ljubljanskemu dopisnemu uradu. DVS je sporočila, da stavke
ni dovolila, ampak jo je prepovedala. Ob tem ni videla potrebe, da jo s policijo
ali vojaško silo prepreči, temveč se je omejila na vzdrževanje javnega reda in
miru, kar se je v celoti posrečilo. Pripravljena pa je bila odločno nastopiti v primeru, če bi stavka prekoračila dopustne meje ali če bi se pokazala potreba po
ostrejšem ukrepanju. Policija je trgovcem na ulicah, kjer so pričakovali večje
število stavkajočih, resnično svetovala naj trgovine zaprejo, da neodgovorni
posamezniki ne bi imeli priložnosti za nepremišljena dejanja, ki bi utegnila
imeti večje nezaželene posledice.56
Pojasnilo DVS je izkoristil Slovenski narod za ponovni napad na DVS. Poudaril je, da je Brejc od ministrstva za notranje zadeve prejel ukaz o prepovedi
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Prav tam.
"Politične novice: gospod podžupan dr. Triller in rdeči teror", Slovenec, 23. julij 1919, št. 167, str. 3.
"Politične novice: stavka v Ljubljani in deželna vlada", Slovenec, 24. julij 1919, št. 168, str. 2. O prepovedi zborovanj in manifestacij, sklicanih na dan 20. in 21. 7. 1919, ki jo je izdala DVS, glej Viri za zgodovino KSS, str. 12, op. 6.
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shodov in vseh manifestacij, kar je tudi priznal. Prepoved pa je izpeljal tako,
da je o njej obvestil zgolj sklicatelje socialnodemokratskega shoda v Ljubljani
(krajevno organizacijo JSDS v Ljubljani oziroma njenega načelnika inž. Antona
Štebija), napovedanega za 21. julij 1919, sicer pa je po policiji trgovcem svetoval, naj svoje trgovino zaprejo.
S tem je pravzaprav vse povedano: dr. Brejc svoje prepovedi shoda in manifestacije ni smatral za resno, temveč je najprej pokazal vsemu občinstvu [javnosti – op.
J. P.], da mu je ukaz ministrskega sveta deveta briga. Nobenega dvoma ni, da je dr.
Brejc postopal dogovorno s komunističnim krilom socialistov in da jim je povedal, da ministrskega ukaza izpolnil ne bo, sicer [pa] tudi ni mislil, da bi državni
uradnik Štebi [Štebi je bil državni obrtni nadzornik – op. J. P.] otvoril prepovedani
shod.57

A to je lahko storil, ker mu ga je Brejc neuradno dovolil. Narod je obtožujoče nadaljeval, da bi moral danes "Brejc, če bi kaj držal na državno avtoriteto, /.../
Štebija odstraniti iz službe, ker je ni države na svetu, ki bi smela trpeti, da državen uradnik /.../ javno nastopi proti ukazu predstojnika." Brejc je "pod roko"
dovolil, kar je javno "prepovedal". In ob tem je dve tretjini železničarjev želelo
delati, stavkajoči pa so jim to z grožnjami preprečili. "Kaj pa je storil na to dr.
Brejc: na kolodvor ni postavil sploh nobenega policaja ali orožnika, izsiljujoče
tolpe pa je enostavno zatajil. Komunisti so našim železničarjem vsled tega povsod trdili, da vlada 'ž njimi drži'. Komentarja ni treba."58
Narodov napad na Brejca in Štebija je slednjega navedel, da je opozoril na
okoliščine, v katerih je prišlo do socialnodemokratskega shoda. Pojasnil je, da
je 20. julija osebno posredoval pri Brejcu, da bi shod lahko izvedli. Tako bi med
stavko zagotovili popoln red in mir. Organizatorji stavke bi njene udeležence
imeli pred očmi in obenem preprečili, da bi se napotili do obratov, kjer bi delo
ustavili ali motili. Nezaželene izgrede bi s tem odvrnili. To je uvidel tudi predsednik vlade in ni nastopil s silo proti mirnemu shodu. Njegovi uvidevnosti je le
čestitati. Štebi je še pristavil, da je shod pripravil kot načelnik krajevne politične
organizacije JSDS in ne kot državni uradnik.59
Po vključitvi Slovenca v polemiko o socialnodemokratski stavki so na katoliški strani kritično obravnavali tudi JSDS. Delavci organizirani v krščansko
socialni Jugoslovanski strokovni zvezi (JSZ) v Mežici in Črni so protestirali proti
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"Politične vesti: priznanje", Slovenski narod, 24. julij 1919, št. 172, str. 1.
Prav tam. O odnosu DVS in ministrov VLS v beograjski vladi do stavke glej tudi Metod Mikuž, Oris
zgodovine Slovencev v stari Jugoslaviji 1917–1941 (Ljubljana, 1965), str. 133 (dalje: Mikuž, Slovenci v
stari Jugoslaviji); Zečević, Slovenska ljudska stranka, str. 271–272.
A.[nton] Štebi, "Nekaj odgovora", Naprej, 25. julij 1919, št. 167, str. 3.
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stavki in njeni podpori sovjetski vladi. Pojasnili so, da so izostali od dela zaradi
varnosti, socialistom pa odrekli odločanje o njihovih zadevah. "Zapomnijo naj
si, da mi nismo voda na njihov mlin." Poudarili so še, da organizatorji stavke
nobenega delavca, ne pripadnika JSZ in ne socialističnega, niso vprašali ali stavko podpira ali ne. "Toliko javnosti v pojasnilo, da se ne strinjamo z demonstrativno stavko socialnih demokratov."60
Tako je pisal tudi Slovenec. JSDS je očital nedemokratično ravnanje, ker je,
ne da bi se dogovorila z drugimi delavskimi organizacijami, razglasila splošno
stavko vsega slovenskega delavstva. S tem je posegla v zadeve vsega delovnega
ljudstva. Na Jesenicah in v Trbovljah so pristaši JSDS nesocialistično delavstvo z
grožnjami prisilili k stavki in na železnici ovirali promet. S takim surovim načinom političnega boja se v družbeno življenje vnaša pocestno nasilje. "Če bi se
postavile tudi druge slovenske stranke na to stališče, potem bi prignali tudi mi
ob prvi priliki naše kmečke in delavske mase na cesto, jih oborožili ter narekovali socialni demokraciji svojo voljo. Res, krasno bi se razvijal idejni boj v
naših krajih", je svaril Slovenec. Vodstvu JSDS pa je priznal, da se je opredelilo
proti vsakemu nasilju in vsakomur priznalo svobodo dela. Če so se strankini
pristašu kljub temu poslužili surovih metod, je mogoče le dvoje: ali so voditelji
stranke DVS hinavsko nalagali, ali pa niso zmožni obvladovati svojih pripadnikov. Vsaka ob teh možnosti pomeni za socialno demokracijo močan udarec.
"V resnici imajo taki dogodki za posledico, da se besedi socialnodemokratične
stranke pri najboljši volji ne more zaupati. Voditelji nimajo moči, da bi jamčili za svoje pristaše in zato odpadejo vsi v političnem življenju običajni načini
medstrankarskega dogovora."61
Kljub kritičnim besedam, ki so jih v zvezi s stavko na katoliški strani namenili JSDS, jih to ni navedlo k resnejšemu idejnemu in političnemu zaostrovanju nasproti marksističnemu delavskemu gibanju in v njegovem okviru boljševizmu. Na to je opozorila Slovenčeva ocena liberalnega razumevanja stavke
in političnih razmer v državi. Slovenec je oporekal prikazovanju boljševizma
kot najstrašnejšega pojava v jugoslovanskem družbenem življenju, ki razkraja
in drobi državni ustroj. Po prepričanju liberalne politike naj bi se komunizem
z vsem svojim miselnim aparatom polaščal javnosti – tako mora soditi vsak, ki
svoje politične poglede oblikuje na podlagi pisanja časopisja JDS. Neprestano
govorjenje o boljševiški nevarnosti, o "podzemeljskih rovarijah komunističnih
elementov", o agitatorjih Lenina in agentih Bele Kuna je nesmiselno in skrajno škodljivo. Po Slovenčevem opozorilu so se s tem med ljudi vnašali nemir,
nezaupanje in negotovost. Javnost je razburjena in vsak dan pričakuje krvave
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"Politične novice: protest", Slovenec, 24. julij 1919, št. 168, str. 2.
"Pravična mera", Slovenec, 24. julij 1919, št. 168, str. 1.
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dogodke, ki naj državo prevržejo. Ustvarja se vzdušje malodušnosti, ki ljudstvo
lahko oropa vero v trdnost in trajnost mlade jugoslovanske skupnosti. Poleg
tega v svetu širi mnenje, da je jugoslovansko ljudstvo tolpa podivjanih boljševikov, država pa sloni na gnilih in trhlih nogah in se bo v kratkem zrušila v prah.62
Na ta opozorila se je navezoval ponovni zagovor DVS in njenega predsednika Brejca. "Klicati strojne puške in vojaštvo na cesto, da se zaduši v krvi vsak
znak ljudske nezadovoljnosti, /.../ se pravi zlo na lahkomiseln in brezglav način
večati", je bil ogorčen Slovenec. Policijski režim bo le razširil upornost in prevratnost v ljudstvu. Tega sta sposobna le Pribićević in Žerjav. "Zadostovalo bi,
da vrže 14 leten fantič kamen v šipo in panika bi bila tu. Vojaštvo in policija bi
morala nastopiti, kri bi namočila ljubljanske ceste, izgredi in nemiri bi bili neizogibni". Zato moramo biti hvaležni predsedniku DVS, da je s svojimi daljnovidnimi ukrepi to preprečil in dokazal, da razume potrebe naše države globlje,
kot po policijskem sistemu hrepeneči demokratski ministri.63
Leta 1919 so se na liberalni strani nedvoumno opredelili za politiko sile v
reševanju družbenih in političnih vprašanj. Pri tem so mislili na boljševizem,
čeprav so menili, da se število njegovih privržencev v Sloveniji lahko oceni na
"tisočinko prebivalstva". A ta malenkostna manjšina povzroča velike težave in
velikansko škodo gospodarstvu in državnemu ugledu. Sestavljena je iz različnih
pripadnikov, večinoma izvržkov meščanske inteligence, in zlorablja zunanjepolitični položaj ter razredni boj.64
Po liberalnem premisleku so boljševizem v Sloveniji spodbujali nezadovoljstvo zaradi slabe uprave in slabiči na odgovornih položajih, ki s svojim delovanjem spodkopavajo državno avtoriteto. Boljševizem hoče uničiti obrambno
moč države, odpreti hoče vrata Nemcem in Italijanom, uničiti hoče promet, da
bi nastopila lakota in pomanjkanje sploh, kar bi za prevrat ustvarilo široko podporo. Slovenski narod je zavrnil Slovenčev očitek, da na liberalni strani pretiravajo z opozorili na boljševiško nevarnost, prav tako pa je bila po njegovi oceni
neumestna tudi podpora predsedniku Deželne vlade Brejcu. Poudaril je, "da ne
smemo tiščati glave v pesek in delati, kakor da ne vidimo, kako ti [boljševiški –
op. J. P.] elementi marljivo delajo in sicer večinoma s pomočjo tujega denarja, da
uničijo korenine države". Kdor po dogodkih zadnjih dni zanika njihov obstoj,
ni dober upravitelj. Ta je pospeševalec boljševizma, ki najbolj uspeva pod varnim zavetjem slepih deželnih predsednikov. Prepričani smo, da storimo svojo
dolžnost do države, če zahtevamo "da se to zlo izruje brez vsakega usmiljenja".65
Brejc je po Slovenskem narodu 20. in 21. julija 1919 storil usodno napako.
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"Moderni politiki", Slovenec, 25. julij 1919, št. 169, str. 1.
Prav tam.
"Slovenski boljševizem in njegovi pospeševatelji", Slovenski narod, 25. julij 1919, št. 173, str. 1.
Prav tam.
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Medtem ko je v Sloveniji vse javno mnenje obsojalo
boljševiški teror, je [Deželna – op. J. P.] vlada proti striktnemu ukazu zlezla pod
mizo pred votlim donenjem boljševiških groženj. Izgubila je s tem velik del
avtoritete, dasi je bila najboljša prilika, da se z energičnim nastopom dokaže, da
se ogromna večna prebivalstva od peščice zmedenih komunistov terorizirati ne
da. Deželna vlada je podprla boljševizem v Sloveniji.66

Brejc je z nepremišljenim ravnanjem pospeševal boljševizem na Slovenskem. "Takih zastopnikov državne avtoritete se mora država bati, ker oni skupaj
z boljševizmom vede ali nevede grob kopljejo naši državi."67 Podobna stališča je
zagovarjala tudi narodnosocialistična ZJŽ.68
Medstrankarska polemika, ki jo je sprožila socialnodemokratsko stavka leta 1919, je razkrila različne poglede na vlogo države pri reševanju političnih vprašanj v tedanji slovenski politiki. V nasprotju z liberalno je katoliška
odklanjala uporabo sile in zagovarjala politično preudarnost. Tako kot socialna
demokracija je v kritiki ravnanja DVS videla težnjo liberalne strani po prevzemu oblasti v Sloveniji. "Kot demokratična stranka zahtevamo pač mesto sile
demokracijo", je zapisal Slovenec. In nadaljeval: "Ker je J. D. S. po svojem mišljenju in značaju prepričana, da leži vsa rešilnost javnega dela v policiji, ji do konca
sveta ne bodemo mogli dokazati, da je za naš čas edino pravična in zdrava podlaga politike – demokracija." Ravnanje predsednika DVS Brejca je pomenilo
popoln uspeh. Slovenija je prestala stavko brez vsake škode in ne da bi se prelila
kapljica krvi. Slovenec je ob tem opozoril, da je duhovni oče politične gonje
proti Brejcu, Žerjav, zahteval vojaško posredovanje in domnevno izjavil, "katera metoda pa je boljša, bo pokazal uspeh". JDS v Sloveniji očitno želi vojaškega
guvernerja in misli, da se ji bo to posrečilo, če v Beogradu predstavi tukajšnje
razmere kot kritične, slovensko ljudstvo na čelu z deželnim predsednikom pa
kot boljševiško.69
"Da se kapitalistična stranka poteguje za vojaški režim, ki ni odgovoren ne
ljudstvu in ne narodnemu predstavništvu, ki deluje brez vsakega javnega nadzorstva, je naravno", je opozoril Slovenec.
Če bo pa naše ljudstvo tako zasmehovanje svojih svoboščin pripustilo, je
vprašanje, ki bo J. D. S. še presneto belilo glavo. Danes, ko se naš kmet in naš

66
67
68

69

Prav tam.
Prav tam.
Ivan Deržič, "Zadnji dogodki in slovenski železničarji", Slovenski narod, 23. julij 1919, št. 171, str. 2,
"Shod jugoslovanskih železničarjev", Slovenski narod, 25. julij 1919, št. 173, str. 1, 2.
"Dva načina", Slovenec, 26. julij 1919, št. 170, str. 1.
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delavec zavedata, da niti parlament ni več predstavnik in izraz ljudske volje, ko
vidi, da se mu odreka pravica do zastopstva v pokrajinskem zboru v Sloveniji in je
deželna vlada edini preostanek ljudske samoodločbe, danes hoče J. D. S. zadušiti
še ta zadnji drobec naše demokracije in postaviti na to mesto bajonete.70

Ampak za nas
je demokracija gonilna sila vsega našega javnega dela, ne pa kak okrasek ali kak
popularni privesek našega programa. Poslednje prepustimo drugim strankam, ki
imajo v svojih programih resnice le toliko, kolikor je je v njih zamolčane. Naši
politični kulturi bi bilo bolj koristno in nam samim bi se zdelo bolj častno, ko bi
J. D. S. imela toliko poguma in brezobzirne odkritosti, da bi demokracijo ovrgla
in jasno izjavila, da se je spremenila v stranko policistov in Tiszovega [nekdanji
madžarski ministrski predsednik István grof Tisza – op. J. P.] absolutizma.71

Tako so razmišljali tudi v JSDS. "Svojemu neokusnemu kričanju o stavki,
o terorizmu, o boljševikih, itd. ne verjame 'Narod' niti najmanj", je poudaril
Naprej. "Gre pri stvari za vse drugo. Gre za politične kombinacije, gre za to, da bi
JDS uvedla v Sloveniji uradniško deželno vlado, odnosno vsaj deželno diktaturo liberalne stranke makar s pomočjo vojaštva. Zato pretiravajo na vse pretege
'dogodke' zadnjih dni".72
Polemika, ki je zaznamovala čas neposredno po socialnodemokratski stavki, ni imela zanemarljivih posledic. Domnevamo lahko, da so tudi hude obtožbe, ki so jih z liberalne strani naslovili na DVS in njenega predsednika Brejca,
slabo leto kasneje med drugim pripomogle k ostremu ukrepanju oblasti ob
znani železničarski in splošni stavki, ki se je končala z usodno uporabo strelnega orožja na Zaloški cesti. DVS v tedanji sestavi je ponovno vodil Brejc, njeni
poverjeniki pa so vsi pripadali Slovenski ljudski stranki, v katero se je v začetku
aprila 1920 preimenovala VLS.
Poleg socialnodemokratske stavke 20. in 21. julija je družbeno in politično življenje na Slovenskem leta 1919 opazno zaznamovala tudi splošna stavka
tiskarskih delavcev. Začeli so jo 10. oktobra 1919, potekala pa je do 8. decembra 1919. V tem času časopisje ni izhajalo, kar je zamrznilo politični in idejni
medijski prostor. Tiskarski delavci so dosegli izboljšanje plač in uresničitev dru-
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Prav tam.
Prav tam.
"Saj razumemo", Naprej, 26. julij 1919, št. 168, str. 1.
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gih stavkovnih zahtev.73 Konec oktobra 1919 je obstajala tudi možnost stavke
v Trbovljah oziroma v celotnih zasavskih revirjih. Tedanji podpredsednik DVS
Žerjav se je na nastale razmere odzval na seji vlade 27. oktobra 1919. Zahteval,
da je treba brez popuščanja onemogočiti širjenje komunističnih idej v Trbovljah in preprečiti izbruh morebitne stavke. "Naša skupna naloga", je dejal, je
pokazati energično državno avtoriteto, da ne bo izbruhnila splošna stavka v premogokopih ali celo po vseh tovarnah, dočim mora socijalistična stranka, v kateri
je večina delavcev zastopanih, iti vladi na roko, ker gre za ohranitev reda, da bi
se res delalo; potem se ne ustrašimo nobenih posledic, da nastopimo proti /.../
komunistom, če treba z intervencijo vojaštva, če se kaj zgodi naj se razglasi preki
sod.74

Ko je nato do stavke v Trbovljah prišlo, vojaštvo ni nastopilo, prav tako
tudi niso razglasili naglega sodišča. Stavka se je končala 6. novembra 1919 brez
uspeha stavkajočih.75 Zaradi slabih varnostnih razmer in nestabilnega družbenega položaja pa je vlada že 11. maja 1919 za območje obmejnih glavarstev
Slovenj Gradec, Celje, Maribor in Radovljica sprejela sklep o uvedbi naglega
sodišča.76 Uvedli so ga 13. maja, ukinili pa 8. septembra 1919.77

O boljševizmu
Leta 1919 je vprašanje boljševizma postalo opazno v idejnem, družbenem in
političnem razmisleku na Slovenskem. Obravnavali ga niso samo ob socialnodemokratski stavki. Že januarja 1919 je Slovenski narod poudaril, da je boj proti
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"Tiskarska stavka v Sloveniji", Slovenec, 10. december 1919, št. 236, str. 3. Glej tudi Tone Ferenc … [et
al.], Kronologija naprednega delavskega gibanja na Slovenskem: (1868–1980) (Ljubljana, 1981), str.
60; Bojan Balkovec, Prva slovenska vlada 1918–1921 (Ljubljana, 1992), str. 105 (dalje: Balkovec,
Prva slovenska vlada).
Peter Ribnikar, Sejni zapisniki Narodne vlade Slovencev, Hrvatov in Srbov v Ljubljani in Deželnih vlad
za Slovenijo 1918–1921: 2. del: od 28. feb. 1919 do 5. nov. 1919 (Ljubljana, 1999), str. 400 (dalje:
Ribnikar, Sejni zapisniki NV SHS in DVS, 2). Glej tudi Mikuž, Slovenci v stari Jugoslaviji, str. 153; France
Klopčič, Velika razmejitev: študija o nastanku komunistične stranke v Sloveniji aprila 1920 in o njeni
dejavnosti od maja do septembra 1920 (Ljubljana, 1969), str. 25–26; Miroslav Stiplovšek, Razmah
strokovnega-sindikalnega gibanja na Slovenskem 1918–1922: pregled razvoja in delovanja strokovnih organizacij v jugoslovanskem delu Slovenije od prevrata 1918 do ponovne utrditve revolucionarnih strokovnih organizacij konec 1922 (Ljubljana, 1979), str. 611–612.
Balkovec, Prva slovenska vlada, str. 102–104.
Ribnikar, Sejni zapisniki NV SHS in DVS, 2, str. 204. Glej tudi Balkovec, Prva slovenska vlada, str. 105–
106.
Prav tam.
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boljševizmu, boj za velike občečloveške in slovanske ideje.78 Cilj boljševizma je
zgolj ropanje, požiganje, strahovanje drugače mislečih in pobijanje političnih
nasprotnikov, kot se to sedaj dogaja v nesrečni Rusiji. S tem ne more soglašati
noben pošten človek. Boljševizem obsojajo vse zahodne demokratične stranke, tudi nemška socialna demokracija. Boljševizem je za človeštvo rak rana, ki
jo je treba izžgati in odstraniti.79 "Klicati pri nas boljševizem," je kasneje zapisal
Narod, "bi bilo podobno, kakor zastrupljati se s samomorilnim namenom in se
izključevati iz človeške družbe, sproti uničevati še ono, kar nam je ostalo in ono,
kar smo začeli ustvarjati iznova".80 "Rdeča nevarnost ni izmišljena".81 A v uspeh
boljševizma na Slovenskem na liberalni strani niso bili prepričani.82 Opozarjali
pa so, da si popustljivosti ne zasluži, ker se je razpasel. To je pokazal vojaški upor
v Mariboru.83
Slovenski narod, ki je opozarjal na "boljševiške instinkte" množic,84 je v
podporo liberalni protiboljševški drži poleti 1919 objavil članka ruskih avtorjev Vladimirja Aleksejeviča grofa Bobrinskega O sedanji in bodoči Rusiji in
daljši prispevek Prof. –умовьa (–umova) Ruski boljševizem. Bobrinski, ki se je
po oktobrski revoluciji umaknil v Francijo, je 16. junija 1919 na čelu delegacije ruskih emigrantskih narodnih organizacij obiskal Ljubljano. Ruske goste je
pozdravil načelnik JDS in ljubljanski župan Tavčar in jim priredil prijateljsko
večerjo.85 Bobrinski je v svojem članku, objavljenim dober teden po obisku Ljubljane, pozdravil delovanje protirevolucionarnih vojaških voditeljev admirala
Aleksandra Vasiljeviča Kolčaka in generala Antona Ivanoviča Denikina, in izrazil prepričanje, da se Rusija "brez dvoma naglo ozdravlja od boljševizma in čez
nekoliko mesecev bo Moskva, vsa Rusija osvobojena in začne novo življenje".86
Prof. –умовь (–umov) se je razmeram v boljševiški Rusiji bolj posvetil. V
prikazu, ki so ga objavili v devetih nadaljevanjih, je predstavil rusko revolucijsko dobo do začetka leta 1919, državnopravno strukturo Ruske sovjetske
federativne socialistične republike, način izvajanja državne oblasti in družbeni
razvoj v njej, boljševiški agrarni program, delovanje nacionalizirane industrije
in državno monopoliziranih denarnih zavodov ter izvedbo ločitve Cerkve od
države. Pojasnil je tudi vzroke za boljševiški revolucionarni uspeh. Jedro njegove obravnave je tvoril poudarek, da načela, ki vodijo boljševizem v njego-
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"Dnevne vesti: umrl je", Slovenski narod, 16. januar 1919, št. 13, str. 3.
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vem dejanju in nehanju, temeljijo v volji po izkoreninjenju meščanske kulture
in nastanku nove družbene organizacije in nove generacije, ki je najrevnejšim
prepustila vso oblast. Boljševiško družbeno in politično prakso predstavlja
teror v veri gorečih fanatikov, združen z divjim sovraštvom do vsega, kar jim ne
ugaja. Razmere na področju preskrbe so slabe, v mestih je huda stanovanjska
stiska, proizvodnjo, porabo in razdeljevanje dobrin so boljševiki postavili pod
strogo kontrolo osrednje oblasti in lokalnih sovjetov. Industrija je v žalostnem
položaju in ne kaže, da bi se lahko uspešno razvila. Prof. –умовь (–umov) je za
konec navedel še mnenje neimenovanega moskovskega univerzitetnega profesorja, da je "vse – karkoli je bilo v Rusiji latentnega prostaštva, privlekel /.../
boljševizem na dan in si udinil."87
Odklanjanje boljševizma tudi na katoliški strani ni bilo vprašljivo. Zajemalo pa je širši razmislek. Slovenec je opozoril na razliko med boljševizmom kot
nove teorije družbenega reda in nove socialne ideologije ter "boljševizmom",
ki so ga pogosto razumeli v smislu zanikanja vsakršne avtoritete in družbenega
reda, to je v smislu upora, nasilja in boja vseh proti vsem. Postavil se je na stran
avtoritete proti brezvladju,88 v boljševizmu, ki maje stebre kapitalizma in ljudskih izkoriščevalcev, pa je videl mnogo bolestnega, divjega in morda nenaravno
odurnega. Vendar je opozoril, da je "delo razpaljenih človeških strasti, ki iščejo
duška proti dosedanjemu krivičnemu družabnemu redu. Gibanje, ki danes vre
od vzhoda na zapad, je plod trpinčenega človeka, vsled tega je dostikrat kruto,
nepravično." A kar je v njem dobrega, ni nastalo danes.
Ta ideja je stara kakor krščanstvo, ki je prvo proglasilo boj proti krivici, nasilju in
pripomoglo do zmage idej spoštovanja do sočloveka. /.../ Ko se snujejo v vihri in
bolečinah novi temelji človeške družbe, ne pozabimo, da smo pri tem v prvi vrsti
poklicani na sodelovanje mi, ki nam je sveta – krščanska misel, brez katere za svet
in človeštvo ni leka, ne rešitve!89

Na katoliški strani so jasno izrekli, da odklanjajo razredni boj in diktaturo
proletariata. Zanikanje demokracije so izenačevali z diktaturo ruskega carizma
ter absolutizmom Jožefa II. in Ludvika XIV. Gre za dva ekstrema, ki se dotikata v
skrajnih polih svojih posledic. "Eden je odurnejši od drugega! /.../ Človeštvo živi
v bolni blodnji in si išče leka. Mesto ene diktature mu ponujajo drugo, mesto
enega biča, žvižga drugi."90
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Jurij Perovšek, Slovenci in slovanski svet: politične slike od včeraj in danes (Ljubljana, 2019), str. 140–
144.
"Po shodu zaupnikov", Slovenec, 18. januar 1919, št. 14, str. 1.
"Krščanska misel", Slovenec, 5. februar 1919, št. 29, str. 1.
Perovšek, Programi političnih strank, str. 70; "Diktatura", Slovenec, 15. aprila 1919, št. 86, str. 1.
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Katoliški premislek, ki je razumel boljševistični revolucionarni izbruh, je
njegovega družbenega nasprotnika videl v kmetu. Ta svoje zdravje in moč črpa
v krščanskem pojmovanju družine, zemlja in družina predstavljata njegovo
tajno notranjo silo. Tega si ne pusti vzeti. Zato je občutljiv na boljševiško ravnanje, ki uničuje družino, razglaša svoboden zakon, podržavljeno vzgojo otrok in
podržavljenje žensk, to je svobodno razpolaganje z njimi.91
Ob negativnem vrednotenju boljševizma in boljševiške države, ki sta ga
poudarili JDS in VLS, do njiju pa sta bili zadržani tudi SKS in NSS, so jima prijaznejši odnos namenili le v JSDS. Njeno glasilo Naprej je marca 1919 objavil razgovor s povratnikom iz "socialno urejene države", boljševiške Rusije. Izjavil je,
da bodo boljševiške ideje "polagoma prevzele ves svet in bodo mnogo koristile.
Delavski stan bo prišel do večje veljave in kapitalizem bo padel." – Nekdanji
"generali [pa] pometajo ceste, to je resnično".92

Slovenci in meje nove države
Vprašanje, ki je poudarjeno spremljalo idejno, družbeno, upravno in politično življenje na Slovenskem leta 1919, je bila tudi usoda primorskih, koroških
in prekmurskih Slovencev. Kot smo opozorili, so slovenske stranke zahtevale njihovo priključitev k jugoslovanski državi oziroma svobodno odločitev, v
kateri državi želijo živeti. To so izrazile tudi na skupni, vsestrankarski narodni
protestni manifestaciji 13. maja 1919 v Ljubljani. Na manifestaciji so sodelovali
tudi predstavniki kulturnih, gospodarskih in strokovnih organizacij.93 Vsestrankarski protestni shod proti razkosanju slovenskega naroda so načrtovali tudi
13. junija 1919 v Ljubljani, a so ga vojaške oblasti prepovedale, ker so se bali
neredov.94 VLS je ostro protestirala proti vmešavanju vojske in osrednje vlade
v notranje življenje Slovenije. Ob tem pa so na katoliški strani pripomnili, da
je bilo njuno ravnanje posledica delovanja sil, "ki leže izven naše države, daleč
na zapadu. Zopet je ona temna in odurna moč na delu, ki leži kakor skala nad
pravicami malih narodov. Ono, proti kteremu smo hoteli javno protestirati, je s
svojo podzemsko, ogromno pestjo seglo v Ljubljano in zadušilo naš upor." Pre91
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"Diktatura", Slovenec, 15. aprila 1919, št. 86, str. 1.
A. F., "Iz dežele boljševikov", Naprej, 5. marec 1919, št. 53, str. 1–2.
"Manifestacija za pravico in za samoodločbo Slovencev", Slovenski narod, 13. maj 1919, št. 111, str.
1–2; "Poslednji klic naroda", Slovenec, 13. maj 1919, št. 109, str. 1–2. – JDS je 27. 1. in 10. 6. 1919
pripravila še svoji manifestacijski zborovanji za pravične narodne meje. Tako oblikovano resolucijo
je sprejel tudi izvrševalni odbor stranke 2. 3. 1919 ("Sijajna manifestacija JDS za naše meje", Slovenski
narod, 28. januar 1919, št. 23, str. 1, "Zborovanje izvrševalnega odbora JDS", Slovenski narod, št. 53, str.
1, "Manifestacijsko zborovanje", Slovenski narod, 11. junij 1919, št. 136, str. 1.)
"Smrt nam grozi!", Slovenski narod, 12. junij 1919, št. 137, str. 1; Zečević, Slovenska ljudska stranka, str.
269.

386

S tudia
H istorica
S lovenica

poved protestnega shoda je bila za VLS dokaz brezmejne požrešnosti in nesramnosti sovražnega imperializma in dokaz vladanja nevidnih sil.95
Medtem ko mirovna konferenca skozi vse leto glede meje z Italijo odgovora ni ponudila, so Slovenci tudi dejavno, a v končni posledici neuspešno,
posegli v reševanje vprašanja meje na Koroškem. V začetku januarja 1919 je
časopisje vabilo prostovoljce za vstop v t. i. Slovensko (tudi Jugoslovansko)
legijo, ki naj bi branila severno mejo.96 Prostovoljcev za koroško fronto se je
malo priglasilo.97 Njihovo zbiranje je bilo brez učinka. Po sklenitvi premirja z
Avstrijci v spopadih za Koroško 19. januarja 1919 pa so slovenske enote Dravske divizijske oblasti konec aprila začele ofenzivo na celotni koroški fronti,
vendar so jih Avstrijci v začetku maja odbili. Jugoslovanske vojaške enote, v
katerih so bili slovenski polki, so nato konec maja izvedle splošno vojaško akcijo in v začetku junija zasedle Celovec in Gosposvetsko polje. Doseženi vojaški
uspeh je izničila mirovna konferenca v Parizu, ki je določila, da bo o državni
pripadnosti Koroške odločil plebiscit. Razglasila ga je saintgermainska mirovna
pogodba 10. septembra 1919. Jugoslovanske enote so se morale umakniti na
območje plebiscitne cone A.98 Že konec januarja 1919 pa je general Rudolf Maister onemogočil poskus mariborskih Nemcev, da bi članom posebne ameriške
študijske komisije na Dunaju, ki je imela pooblastilo, da določi demarkacijsko
mejo za upravno in zasedbeno razmejitev med Nemško Avstrijo in Kraljestvom
SHS, prikazali nemški značaj Maribora. Mariborski Nemci so ob njihovem obisku mesta 27. januarja 1919 organizirali velike demonstracije. Ob tem so na
Glavnem trgu pred mestno hišo, ki so ga zapolnili do zadnjega kotička, namenoma, tudi s streli iz revolverjev, izzivali slovensko vojaštvo, da je moralo uporabiti orožje. Vojaki so demonstrante, med katerimi je bilo več mrtvih in ranjenih,
razgnali. Vodja članov ameriške komisije podpolkovnik Sherman Miles je po
demonstraciji izjavil, da je ne bo vzel na znanje,99 njegov spremljevalec major
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"Prepovedani shod", Slovenec, 14. junij 1919, št. 135, str. 1.
Slovenec, 4. januar 1919, št. 3, str. 2, "Slovenska legija", Slovenec, 9. januar 1919, št. 6, str. 2; "Slovenci,
Jugoslovani!", Slovenski narod, 8. januar 1919, št. 6, str. 1, "Branitelji naših mej na dan", "Pod orožje!",
"Slovenska legija", Slovenski narod, 9. januar 1919, št. 7, str. 1.
Albin Prepeluh, Pripombe k naši prevratni dobi: z zemljevidoma Koroške in Primorja ter s sliko A.
Prepeluha (Ljubljana, 1938), str. 207.
Damijan Guštin, "Spopadi za Koroško", v: Slovenska novejša zgodovina: od programa Zedinjena
Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slovenije: 1848–1992: 1, ur. Jasna Fischer ... [et al.]
(Ljubljana, 2006), str. 216–218, isti, "Poraz na Koroškem", v: Slovenska kronika XX. stoletja: knj. 1:
1900–1941, ur. Marjan Drnovšek, France Rozman, Peter Vodopivec (Ljubljana, 1995), str. 230; Viktor
Andrejka, "Razvoj vojaštva in vojaški dogodki od prevrata do danes", v: Slovenci v desetletju 1918–
1928: zbornik razprav iz kulturne, gospodarske in politične zgodovine, ur. Josip Mal (Ljubljana, 1928),
str. 283–287.
Kot ugotavlja slovenski zgodovinar Andrej Rahten, je bil Miles prepričan, da bi se nasilnim demonstracijam izognili, "če bi bili Jugoslovani v svojih varnostnih ukrepih zmernejši" (Andrej Rahten,
"Šampanjec v Gradcu in nemške demivierges" – ocena delovanja podpolkovnika Shermana Milesa na
Štajerskem leta 1919", Studia Historica Slovenica 19, št. 3 (2019), str. 798).
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prof. Lawrence Martin, pa je ocenil, da uporaba orožja ni bila neupravičena,
čeprav vtis, ki ga je dobil, nikakor ni bil ugoden. Namera mariborskih Nemcev
ni uspela.100 V vprašanju priključitve Prekmurja je bila uspešna jugoslovanska
delegacija na pariški mirovni konferenci. Njeni slovenski člani, zlasti dr. Matija Slavič, so pomembno pripomogli k odločitvi vrhovnega sveta konference
9. julija 1919, da Prekmurje pripade Kraljestvu SHS. Jugoslovansko vojaštvo
je Prekmurje zasedlo 12. avgusta 1919. Slovenska politika je njegovo zasedbo
občutila kot korak k narodovi izpolnitvi. Zasedba Prekmurja leta 1919 in nato
njegova mednarodno uzakonjena priključitev h Kraljestvu SHS s Trianonsko
mirovno pogodbo leta 1920, sta eden od zgodovinskih temeljev ozemeljske
celovitosti Republike Slovenije.101
Leto 1919 je za Slovence v jugoslovanski državi pomenilo dokončan korak
v nov politični začetek. V strankah so obravnavali nadaljnje smernice svojega
delovanja in opozorili na njihova glavna narodna, idejnopolitična in socialnogospodarska vodila. Strankarsko življenje je z razpadom enotne vseslovenske
liberalne politične organizacije in oblikovanjem od nje ločenih liberalnih strank
dobilo nove okvire, podoben razvoj pa so nakazovale tudi razmere v marksističnem taboru. Katoliški je ostal enoten, politično ga je obvladovala VLS. V slovenski politiki je z vključitvijo JDS v vsejugoslovansko Demokratsko stranko
uspela strankarska širitev izven slovenskega prostora, Slovenci iz vseh političnih taborov pa so prvič sodelovali v državni vladni politiki in v parlamentarnem
delu. Doma so se soočili z upadanjem v Državi SHS dosežene samostojnosti ter
medsebojnim bojem za njeno ohranitev ali opustitev. To je bil zarodek kasnejših
narodnopolitičnih razhajanj v jugoslovanski državi. Tako kot v jugoslovanskem
državnopolitičnem vrhu, so tudi v upravljanju Slovenije in obravnavi temeljnih
vprašanj njenega razvoja sodelovali predstavniki vseh taborov. Leto 1919 je bilo v
tem pogledu prelomno. Prelom je pomenila tudi ustanovitev slovenske univerze.
Na Slovenskem so se srečali tudi s pojavi močneje izraženega socialnega nezadovoljstva. Prišlo je tudi do opredelitve o novem svetovnozgodovinskem pojavu
– boljševizmu. Na meščanski strani so ga odklonili, pri socialni demokraciji pa
tega tedaj še ni bilo opaziti. V vsenarodnem pogledu je bil položaj nedorečen.
Vprašanja meje na zahodu in državne pripadnosti Koroške niso rešili, medtem
ko se je Prekmurje vpelo v narodno telo. Leto 1919 je po eni strani imelo značilnosti ključnih razvojnih sprememb, po drugi strani pa značilnosti vmesnega časa
v reševanju vprašanja narodne celote. Prišlo je do spojitve z enim delom narodnega ozemlja in nadaljnjo negotovostjo glede njegove želene zaokrožitve. Leto
1919 je pomenilo večpomenski pregib v nadaljnjo slovensko zgodovino.
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Perovšek, "V zaželjeni deželi", str. 73.
Prav tam, str. 132–133.
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Jurij Perovšek
POLITIČNI POLOŽAJ NA SLOVENSKEM LETA 1919

SUMMARY
For Slovenes, the year 1919 was the first year of their life in the Yugoslav state.
For Primorska and Carinthia Slovenes this was also the first year in the Kingdom of Italy or the Republic of Austria respectively, while the Slovenes in Prekmurje were integrated to the national majority in the Kingdom of Serbs, Croats
and Slovenes (Kingdom of SHS). Even prior to January 5, 1919, when the new
Yugoslav state was officially named the Kingdom of SHS, an important national-political event occurred. On January 2, 1919, the Maribor Municipality was
handed over to Slovene hands and thus, the German domination in Maribor
ended.
In the beginning of 1919, the Slovene political sphere was peaceful. Parties
cooperated in their endeavours for order, peace and guaranteeing an orderly
food supply. At the same time, they discussed the direction of their future actions.
In 1919, all Slovene political camps – Catholic, liberal and Marxist – joined the
Yugoslav state politics. The Catholic All-Slovenian People's Party (SLS), liberal
Yugoslav Democratic Party (JDS) and the Yugoslav Socio-democratic Party
(JSDS) all had their representatives in the provisional national representation,
which was assembled in Belgrade in March 1919. In 1919, representatives of all
the mentioned parties were members of Yugoslav governments, the National
Government SHS in Ljubljana and the subsequent Provincial Government for
Slovenia (DVS). In this view, the year 1919 was a turning point. This was shown
also by political changes in individual camps. Besides JDS, the liberal camp created a new Independent Peasant Party and a National Socialist Party. A rapture
was imminent also in the Marxist camp – the division to the revolutionary and
reformist part. The Catholic camp was united and controlled by the Catholic
Slovenian People's Party.
The inclusion of all political camps to the state and internal Slovene decision making in 1919, caused a political and administrative break. Because of
strong centralist aspirations, the National Government, which founded the
Slovene confederative statehood in the State of SHS, resigned in December
1918. The new Provincial Government for Slovenia, which was formed on
February 28, 1919, was not as strong as its predecessor. The Catholic Slovenian
People's Party lost its individual and highest administrative power in Slovenia.
On February 1, 1919, the highest military command office of Slovene armed
forces, formed in the State of SHS – the Command of the II War District – was
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abolished. It was substituted by the Drava Division Government in Ljubljana,
Slovene military units were transferred under the command of the Army of
the Kingdom of SHS. SLS and JSDS strove to form a provincial assembly, a Slovene representative body to which the Provincial Government for Slovenia
would answer until the constitution was passed. However, the government in
Belgrade silenced those aspirations already in March 1919. Until November 6,
1919, the Provincial Government for Slovenia was led by dr. Janko Brejc of the
SLS, who tried to protect the autonomous importance of the government and
Slovenia. This was additionally undermined by the unitaristic and centralistic
ideas of the JDS. JDS managed to force the government to resign and was, from
November 7, 1919, led by its representative dr. Gregor Žerjav. His leadership
was directed towards abolishing all traces of the government's autonomy. This
situation and the questions of the government and assembly's position and
role, brought forth differences which beset all political parties.
The destruction of Slovene autonomy was one of the events in the Slovene
political sphere in 1919. We must also mention the realization of a long-lasting
Slovene idea – the establishment of a university. There were also revolutionary events. After November 1918, peasant discontent spread throughout the
Slovene territory and did not diminish until summer of 1919. In the spring of
1919, there was a sprout of civil disobedience, when summons to military exercises were rejected and in July 1919, soldiers revolted in Maribor and demanded better provisions, higher salaries and a republic. The revolt was crushed and
the government, using the military and gendarmerie, finally controlled also the
peasant discontent.
Political and social disorder erupted also among workers. On the initiative
of the JSDS and summoned by the united socialist parties and trade unions of
the Western Europe, a strike was organized on July 20 and 21, 1919. It was oriented against the military intervention in the Soviet Russia and Hungary. There
was another strike with s strong political and social importance. The general
strike of print workers which started on October 10, 1919, and lasted until
December 8, 1919. In this period, newspapers were not printed and thus the
political media sphere was frozen. The strike resulted in higher salaries and the
fulfilment of other strike demands.
After the July strike, Slovene politics started discussing the role of the state
in solving social and political questions. The core of the dilemma was the
reproach of the liberal side to the Provincial Government of Slovenia and its
president Brejc concerning the fact that they did not resort to the use of repression against striking workers. In their opinion, such actions portrait Brejc as a
weak leader, unable to lead a government. The Catholic side, contrary to the
liberal, rejected the use of force and defended Brejc and his political prudence.
The Catholics and social democracy saw the liberals' criticism as an aspiration
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for the government takeover in Slovenia.
Slovene politics also made a stand about the new historical phenomenon –
Bolshevism. The bourgeois side refused it, while this could not yet be seen with
the social democracy. The polemics, which characterized the time after the
socio-democratic strike, bore some consequences. We can assume that severe
reproaches, which the liberal side directed towards the Provincial Government
and its president Brejc, contributed to the severe measures taken at the railroad and general strike a year later. This strike ended in the use of firearms. The
Provisional Government was then again led by Brejc, its trustees all from the
Slovene People's Party.
In all-national view, the situation in 1919 was inconclusive. Characteristics
of an intermediate time of solving the problem of the nation's unity were evident, the questions of the Western border and Carinthia still unsolved. Other
spheres of the nation's life faced key developmental changes. For the Slovene
history, the year 1919 presented a multi-transitional year.
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Izvleček:

V besedilu uvodoma orišemo situacijo na področju šolstva v avstro-ogrski
monarhiji, da bi lahko v nadaljevanju analizirali cilje in vizije šolskoreformnih
prizadevanj učiteljev, organiziranih v stanovskih društvih in dveh vidnejših
pedagoških teoretikov. Pri tem se omejimo na aktivnosti osnovnošolskih
učiteljev in osnovnošolsko zakonodajo. V osrednjem delu besedila
opisujemo prizadevanja za izboljšanje gmotnega in statusnega položaja
učiteljev, prizadevanja za sistemsko reformo osnovnošolskega izobraževanja,
prizadevanja za preseganje ideološke razklanosti obeh najmočnejših učiteljskih
združenj ter prizadevanje za poenotenje učiteljskih društev na področju celotne
Kraljevine SHS. Na koncu predstavimo še tri najpomembnejše programske
tekste glede reforme šolstva v novi državi ter poskusimo identificirati vplive
pedagoških teoretskih smeri, značilnih za obdobje med obema vojnama.

Ključne besede:

Kraljevina SHS, 1919, šolstvo, Zaveza jugoslovanskega učiteljstva, Slomškova
zveza, Henrik Schreiner, Karel Ozvald
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Uvod1
Konec 1. svetovne vojne je prizadetim narodom prinesel neskončno olajšanje.
Izmučeni od vojnih grozot so ljudje v prihodnost projicirali obete za boljše življenje, bolj pravično in demokratično družbo, kulturni razcvet. Na Slovenskem je bil
konec vojne povezan z vključitvijo v novonastalo državo in zato so bili obeti za
prihodnost še posebej optimistični. Slovenski učitelji so v novo državo vstopili z
upanjem in pričakovanjem, da se bodo sedaj lahko uresničila vsa tista reformna
prizadevanja, ki jih je avstro-ogrski birokratski šolski aparat desetletja onemogočal. Veliki družbeni preobrat, ki so mu bili priča, so videli kot priložnost, da slovensko šolstvo postavijo na nove temelje, svojemu poklicu izborijo večjo družbeno veljavo in poenotijo svoje vrste, vse to pa je bilo prežeto z velikim nacionalnim
zanosom ob obetu, da bo novi čas dokončno prekinil germanizacijske pritiske, ki
so jim bili slovenski otroci izpostavljeni pod okriljem avstrijske šolske zakonodaje. Aktivnosti nove oblasti in slovenskih učiteljev na področju šolstva so se začele
takoj po razpadu monarhije oktobra 1918, leto 1919 pa lahko razumemo kot
leto artikulacije učiteljskih zahtev in prvih razočaranj ob soočenju z delovanjem
upravnega šolskega aparata. To dogajanje želimo zaobjeti v prispevku.
Da bi lahko bralec bolje razumel prizadevanje slovenskih učiteljev in šolske
oblasti za šolsko reformo v prvem letu nove države, uvodoma opišemo, kakšen
šolski sistem smo podedovali iz bivše države, pri tem pa nas posebej zanimata
problem šolske diferenciacije in položaj slovenskega jezika, saj sta bili to osrednji
temi prenovitvenih prizadevanj. V nadaljevanju opišemo konstituiranje šolske
uprave v novi državi, pri tem pa posebej izpostavimo delovanje dr. Karla Verstovška kot prvega poverjenika za uk in bogočastje v slovenski vladi. Sledi analiza
dejavnosti slovenskih učiteljskih društev in njihovih prizadevanj na področju
izboljšanja učiteljskih prejemkov in reforme šolstva. To dvoje prikažemo v podpoglavjih, vzporedno pa se dotaknemo tudi prizadevanj za ustanovitev skupne
stanovske organizacije na ravni celotne države ter poenotenja strokovnih in stanovskih prizadevanj učiteljev iz dveh tradicionalno nasprotnih političnih in ideoloških taborov. Za obdobje med obema vojnama je značilna izrazita pluralnost
pedagoških teoretskih smeri, ki jih na kratko orišemo v nadaljevanju. Na koncu
koncepte razvoja slovenskega šolstva v novi državi prikažemo skozi analizo treh
tekstov, ki jih lahko razumemo kot najbolj celovite in zaokrožene vizije šolske
prihodnosti in odraz želja ter pogledov vodilnih pedagoških avtoritet tistega
časa. Pri tem nas zanima, v kolikšni meri v teh konceptih že lahko prepoznamo
prisotnost prej omenjenih pedagoških teoretskih smeri.

1

Članek je nastal v okviru programske skupine št. P6-0372: Slovenska identiteta in kulturna zavest v
jezikovno in etnično stičnih prostorih v preteklosti in sedanjosti, ki jo financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).
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Šolstvo na Slovenskem pred prevratom
V slovenskem prostoru, ki je ob prevratu postal del prehodne Države Slovencev, Hrvatov in Srbov (Države SHS),2 se je ohranila šolska zakonodaja, ki jo je
v temeljnih potezah za daljšo obdobje uokviril Državni osnovnošolski zakon
(Reichvolksschulgesetz), sprejet 14. maja 1869.3 Gre za zakon, ki je nastal v
pogojih močne nemške liberalne večine – ta je v državnem zboru leta 1867 ob
pristanku na dualizem izsilila tudi vrsto zakonov, ki so državljanom prinašali
več svobode ter liberalne reforme na vseh področjih družbenega življenja. Na
osnovnošolskem področju je ta zakon uveljavil nekatere demokratične zahteve, ki so bile prisotne že v revolucionarnem letu 1848, vendar sta jih poznejša
oblast in konkordat povsem zadušila. Izvedena je bila le reforma gimnazij, ki so
postale osemletne in so z zaključeno maturo omogočale vpis na univerzo, ter
realk, ki so po končanih sedmih razredih in zrelostnem izpitu omogočale vpis
na nekatere visokošolske tehnične akademije.4
Državni osnovnošolski zakon je odpravil preživelo delitev osnovnošolskega izobraževanja na trivialke, glavne šole in normalke – gre za delitev, ki je
odslikavala stanovsko razdelitev družbe in je bila izrazito diskriminatorna do
nižjih družbenih slojev, ki jim je obiskovanje trivialk nudilo le najbolj elementarno osnovno izobrazbo v duhu verske vzgoje, in jim onemogočala nadaljevanje šolanja ter s tem tudi možnost socialnega vzpona. Novi zakon je predpisal osemletno šolsko obveznost za vse otroke med šestim in štirinajstim letom
starosti, vendar so dežele lahko šolsko obveznost skrajšale na šest let. Osemletna obveznost je bila dosledno uveljavljena le na Štajerskem in Koroškem,
na Goriškem so sicer ohranili osemletno obveznost, vendar je lahko deželni
šolski svet predlagal okoliše s skrajšano obveznostjo. V Istri je bila šolska obveznost omejena od šestega do dvanajstega leta, predpisana pa je bila obvezna
večerna ponavljalna šola do štirinajstega leta. Najnižji standard so sprejeli na

2

3

4

Državo Slovencev, Hrvatov in Srbov (Državo SHS) s sedežem v Zagrebu so ob odcepitvi od avstro-ogrske monarhije 29. oktobra 1918 ustanovili avstro-ogrski Južni Slovani. 1. decembra 1918 se je
le-ta skupaj s Kraljevino Srbijo združila v novo, centralistično urejeno Kraljevino Srbov, Hrvatov
in Slovencev (Kraljevino SHS) s sedežem v Beogradu. Več o tem: Jurij Perovšek, "Nastanek Države
Slovencev, Hrvatov in Srbov 29. oktobra 1918 in njen narodnozgodovinski pomen", Studia Historica
Slovenica 19, št. 2 (2019), str. 369–389.
Gesetz vom 14. Mai 1869 (R.-G.-Bl. Nr. 62. – M. -V.- Bl. 1869, Nr. 40), durch welches die Grundsätze des
Unterrichtswesens bezüglich der Volkschulen festgestelt werden, und Gesetz vom 2. Mai 1883, (R.-G.-Bl.
Nr. 53. - M. -V. - Bl. 1869, Nr. 15), womit einige Bestimmungen des Gesetzes vom 14. Mai 1869, R.-G.Bl. Nr. 62, abgeändert werden, (Das Rechsvolkschulgesetz), in Das Reichsvolkschulgesetz samt dem
wichtigsten Durchführungs-Vorschriften einschlieslich der definitiven Schul- und Unterrichtsordnung
für allgemeine Volksschulen und für Bürgeschulen (Wien, 1906), str. 3–24 (dalje: Gesetz vom 14. Mai
1869).
Prim. Vlado Schmidt, Zgodovina šolstva in pedagogike na Slovenskem II (Ljubljana, 1988) (dalje:
Schmidt, Zgodovina šolstva in pedagogike na Slovenskem II).
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Kranjskem, kjer je bila uzakonjena šestletna obveznost, razen v trgih in mestih s
tri- ali večrazrednimi šolami, kjer je bila obveznost osemletna. Za silo je tak slab
odnos do šolske obveznosti popravil deželni zakon iz leta 1874, ki je predpisal,
da morajo otroci, ki imajo krajšo šolsko obveznost, do štirinajstega leta obiskovati ponavljalne (nadaljevalne) šole. Olajšave v zadnjih dveh šolskih letih so
bile uzakonjene tudi v Prekmurju.5
Osem- oziroma šestletno šolsko obveznost je otrok lahko izpolnil v štirih
različnih tipih šol. Po končanem 4. razredu ljudske šole je otrok lahko prestopil v srednjo šolo, in sicer v štiriletno nižjo gimnazijo ali štiriletno realko.
Gimnazija je v tem sistemu zavzemala položaj elitne šole, dostopne predvsem
premožnejšim družbenim slojem, velik družbeni ugled pa je imela tudi realka.
Po petem razredu so otroci lahko prestopili v triletno meščansko šolo in tako
izpolnili osemletno šolsko obveznost – to je bil nov tip višje osnovne šole, ki
ga je uzakonil Državni osnovnošolski zakon. Mreža meščanskih šol je na Slovenskem vse do razpada monarhije ostajala slabo razvita. Absolventom, ki so
prihajali predvsem iz trgovskih in obrtnih slojev, je dokončana meščanska šola
omogočala nadaljevanje šolanja v (tudi sorazmerno slabo razvitih) strokovnih
šolah6 in na učiteljiščih, ne pa tudi na višjih srednjih šolah (gimnazije in realke).
Čeprav so se meščanske šole obravnavale kot srednje šole, statusno niso bile
izenačene z nižjimi gimnazijami in realkami.7 Četrti tip je bila (skladno z deželno zakonodajo) dvo- ali štiriletna višja ljudska šola.
S takšno sistemsko ureditvijo so bile udejanjene zahteve revolucionarnega
leta 1848, ki jih je za šolsko področje artikuliral Osnutek temeljnih načel javnega
pouka v Avstriji.8 Ta osnutek je glede izobraževanja zahteval upoštevanje načela
enakosti, torej pravice vseh do izobraževanja pod enakimi pogoji. Gre za klasično zahtevo meščanstva, ki sega v pridobitve francoske buržoazne revolucije.9 Enakost je tu razumljena kot temeljni pogoj pravične konkurence – država
mora vsem zagotoviti enake izhodiščne pogoje in zato mora v prvi vrsti vsem

5

6
7

8
9

Vlado Schmidt, "Osnovna šola in osnovnošolska zakonodaja pred sto leti", v: Osnovna šola na
Slovenskem 1869–1969, ur. Vlado Schmidt, Vasilij Melik in France Ostanek (Ljubljana, 1970), str.
16 (dalje: "Osnovna šola in osnovnošolska zakonodaja pred sto leti"); Vasilij Melik, "Slovenci in 'nova
šola'", v: Osnovna šola na Slovenskem 1869–1969, ur. Vlado Schmidt, Vasilij Melik in France Ostanek
(Ljubljana, 1970), str. 31–63 (str. 47) (dalje: Melik, "Slovenci in 'nova šola'").
Aleš Gabrič, "Šolski sistemi na Slovenskem v 20. stoletju", Šolska kronika 10, št. 2 (2001), str. 236–250.
France Ostanek, "Šolski sistemi na Slovenskem v obdobju 1774 do 1963", Šolska kronika 8, št.1 (1999),
str. 51–72.
Prim. Vlado Schmidt, Zgodovina šolstva in pedagogike na Slovenskem III (Ljubljana, 1988), str. 7–9.
Prim. Zdenko Medveš, "Condorced in Lepeletier – "ÉGALITÉ" v pedagoških idejah francoske revolucije", Sodobna pedagogika 40. št. 9/10 (1989), str. 347–361.
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zagotoviti enako osnovno izobrazbo.10 Osnutek je v tem kontekstu zahteval
enotno šolo, ki otrok ne diferencira po stanu že od prvih razredov, vendar je to
ostalo neuresničeno. Neuresničena je ostala tudi revolucionarna zahteva, naj
nadzor nad šolo prevzame država – še več, oblast Cerkve nad šolo se je v Avstro-Ogrski s konkordatom iz leta 1855 še bistveno okrepila. Obe zahtevi sta bili
dokončno uresničeni šele z Državnim osnovnošolskim zakonom. To je bil vsekakor velik napredek glede na prejšnjo šolsko ureditev, vendar tudi ta rešitev
ni razrešila vprašanja dostopnosti in prehodnosti šolskega sistema. Enotnost
osnovnošolskega izobraževanja je bila uzakonjena le na ravni elementarnega
izobraževanja, nadaljevanje izobraževanja na nižji gimnaziji ali realki, meščanski šoli ali višji ljudski šoli pa je bilo bolj odvisno od socialnega položaja otrok
kot pa od njihovih sposobnosti.11
Orišimo še nekatere značilnosti Državnega osnovnošolskega zakona in
liberalne šolske zakonodaje iz tistega časa, ki so bile osnova šolske ureditve
po prevratu na Slovenskem.12 Z določilom, da je potrebno osnovno šolo ustanoviti povsod, kjer je v razdalji ene ure hoda po petletnem povprečju več kot
40 otrok, se je bistveno izboljšala geografska dostopnost šol – to je bil eden
od bistvenih pogojev za uveljavitev splošne šolske obveznosti. Uveljavilo se
je financiranje šol iz davčnih virov, kar je zagotovilo sorazmerno stabilnost in
razvoj. Prisotna je bila želja, da se ustanovi čim večje število osnovnih šol skupaj s težnjo, da se izboljša kvaliteta poučevanja. Ta težnja se je odražala tudi v
razširjeni vsebini pouka, ki je odslej vključevala temeljne vsebine iz naravoslovja, zemljepisa, zgodovine, materinščine, geometrije, petja in telovadbe.
Tako razširjena vsebina pouka je seveda zahtevala bolj izobraženega učitelja,
s tem pa tudi statusno izboljšanje njegovega položaja. Državni osnovnošolski

10

11

12

To načelo je bilo na Slovenskem prvič uresničeno v času Ilirskih provinc (1809–1813). Z avstrijsko zakonodajo uveljavljeno diferenciacijo na trivialke, glavne šole in normalke je francoska oblast
nadomestila z enotnimi "primarnimi šolami" (écoles primaires), kar je bistveno izboljšalo možnosti
nadaljevanja šolanja najrevnejših slojev, ki jim je bilo to prej z obiskovanjem trivialk onemogočeno
(Schmidt, Zgodovina šolstva in pedagogike na Slovenskem II, str. 66–67).
Avstrija je takšno obliko institucionalne diferenciacije, ki šolske poti otrok v času šolske obveznosti
ločuje v vzporedne programe (približno od 11. leta naprej) kontinuirano ohranila vse do danes. Po
razpadu Avstro-Ogrske se je ta sistem v glavnih potezah ohranil tudi v novonastalih državah na ozemlju, ki ga je obsegala nekdanja monarhija. Do radikalnejših sprememb v organizaciji šolskih sistemov je prišlo po 2. svetovni vojni v državah vzhodnega bloka, ki so skladno s socialistično doktrino
uzakonile enotne osnovne šole v času obveznega izobraževanja. Po padcu berlinskega zidu in uvedbi
parlamentarne demokracije v teh državah so nekatere (Češka, Madžarska, Slovaška) ponovno uvedle
staro obliko zunanje diferenciacije. Slovenija se je v času konstituiranja nove šolske zakonodaje po
osamosvojitvi bolj zgledovala po skandinavskih šolskih modelih, kjer prevladuje koncept enotne šole,
kot pa po avstrijskem (in nemškem) (Zdenko Medveš, "Zunanja diferenciacija v osnovi šoli: odgovori
na mnoge sistemske dileme so odvisni od izvedbenih rešitev", Sodobna pedagogika 50, št. 1 (1999), str.
88–104).
Schmidt, "Osnovna šola in osnovnošolska zakonodaja pred sto leti", str. 16; Melik, "Slovenci in 'nova
šola'", str. 47.
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zakon je na tem področju naredil bistven premik s tem, da je uzakonil štiriletna
ženska in moška učiteljišča, ki so skupaj s pripadajočimi vadnicami zagotavljala bistveno bolj kvalitetno splošno in strokovno izobrazbo kot prejšnje enodo dvoletno izobraževanje na normalkah. Skupaj s kvalitetnejšo izobrazbo je
zakonodaja poskrbela za izboljšanje ekonomskega položaja učiteljev, ki odslej
niso bili več odvisni od pobiranja šolnine ali negotovih postranskih zaslužkov,
temveč jim je morala šolska oblast zagotoviti dohodek, ki jim omogoča dostojno življenje. Družbeni status učiteljev pa se je bistveno izboljšal tudi zato, ker z
uzakonitvijo posvetnega nadzora nad šolo niso bili več odvisni od krajevnega
duhovnika.13
Ta zakonodaja je torej obetala in omogočila izjemen napredek v osnovnošolskem izobraževanju in je bila po kriterijih tistega časa moderna.14 Temeljna
hiba je bil izrazit nacionalistični pridih, ki ga je uveljavila nemška liberalna večina v leta 1867 izvoljenem državnem zboru. Slovenski poslanci so se ob opredeljevanju do predlagane šolske zakonodaje znašli v zapletenem položaju. Ne
glede na njihovo katoliško ali liberalno usmeritev jim je bil skupen politični boj
za nacionalne pravice Slovencev. Ker je bila temeljna intenca zakonskih rešitev
usmerjena proti konkordatu in prevladi Cerkve v šolstvu, so nove zakone slovenski katoliško usmerjeni poslanci odločno zavračali, liberalno usmerjeni slovenski poslanci pa jih niso javno podpirali, ker so se izogibali konfliktu s katoliškim taborom.15 Slovenski poslanci tudi niso podprli Državnega osnovnošolskega zakona. Katoliški tabor ga je zavračal zaradi zmanjšane vloge Cerkve
– šolski reformi so očitali, da bo predraga in da je vsebina pouka neprilagojena
potrebam kmečkega človeka. Zakonu so očitali tudi protiustavnost, kršitev
nacionalne enakopravnosti, predvsem pa so bili kritični do določb glede učnega jezika.16 Bolj negotovi so bili poslanci liberalnega tabora. Skupaj s katoliškim
taborom so v zakonu videli grožnjo slovenskim nacionalnim interesom in so

13

14

15
16

V slovenski javni zavesti je prisotna literarna krilatica, da so učitelj, župnik in župan (ki je pogosto tudi
gostilničar) glavne figure na vasi. Za učitelje izpred obdobja liberalne šolske zakonodaje to nikakor ne
velja. Celo obratno: družbeni status in ugled učitelja je bil v okviru Splošne šolske naredbe iz leta 1774
in Politične šolske ustave iz leta 1805 izrazito nizek. Dejansko je bil zaradi svoje odvisnosti od šolnin in
lokalnega župnika ter zaradi slabe izobrazbe povsem na dnu socialne hierarhije. Šele liberalna šolska
zakonodaja je omogočila izjemen dvig učiteljevega ugleda v vseh družbenih slojih. Šele ta zakon je
tudi omogočil izobraževanje in vključevanje učiteljic v javni osnovnošolski izobraževalni sistem.
Ob podrobnejših opisih okoliščin in vsebinskih značilnosti avstrijske liberalne šolske zakonodaje, ki jih najdemo v delih, na katera se sklicujemo v tem tekstu, je koristno upoštevati še temeljno
delo avstrijskega šolskega zgodovinopisja: Helmut Engelbrecht, Geschichte des österreichischen
Bildungswesens: Erziehung und Unterricht auf dem Boden Österreichs, Band 4, Von 1848 bis zum
Ende der Monarchie (Wien, 1986). Za razumevanje konstituiranja izobraževanja učiteljev v AvstroOgrski je temeljno delo: Rudolf Göner, Die österreichische Lehrerbildung von der Normalschule bis zur
Pädagogischen Akademie (Wien, 1967).
Melik, "Slovenci in 'nova šola'", str. 35.
Prav tam, str. 45.
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zaradi narodne sloge podprli njegovo obsodbo, toda hkrati niso mogli zanikati
simpatij do naprednih pedagoških novosti, ki jih je zakon prinašal.17
Državni osnovnošolski zakon se je v obdobju do razpada monarhije splošno uveljavil in je med liberalno javnostjo užival veliko podporo. Največje nelagodje pa je bilo ves ta čas povezano s položajem slovenščine kot učnega jezika
ter s tem povezanimi germanizacijskimi pritiski. Zakon je namreč v 6. členu
določal, da o učnem jeziku odloča deželna šolska oblast, potem ko zasliši tiste,
ki šolo vzdržujejo.18 To določilo je bilo neugodno za položaj slovenskega jezika v šolah. Po avstrijski volilni zakonodaji se je namreč število predstavnikov v
občinskih in šolskih svetih delilo glede na ekonomsko moč in ne po narodnosti. Na narodnostno mešanih območjih Štajerske in Koroške je tako učni jezik
predlagala gospodarsko močnejša nemška večina, kar pa ni odsevalo pravega
razmerja v narodnem in jezikovnem pogledu.19
Statistična analiza položaja slovenščine kot učnega jezika v javnih osnovnih
šolah, ki jo je opravil Sagadin20 za Štajersko, Koroško, Kranjsko in Primorsko ob
koncu 19. stoletja, pokaže, da je bilo v slovenskem delu Štajerske leta 1913 230
šol s slovenskim jezikom in 49 šol s slovenskim in nemškim. Žal ni podatka o številu šol z nemškim jezikom. Leta 1900 je bilo teh 54. Daleč najslabši je bil položaj
slovenskega jezika v šolah na Koroškem. Tu so bile (podatki se nanašajo na celotno deželo) leta 1913 le tri šole s slovenskim jezikom, 89 jih je bilo s slovenskim in
nemškim in 316 s samo nemškim jezikom. Na Kranjskem je bilo leta 1913 390 šol
s slovenskim jezikom, 10 dvojezičnih in 31 z nemškim jezikom. V Trstu z okolico
je bilo leta 1913 12 šol s slovenskim jezikom, 6 z nemškim in 52 z italijanskim. V
Gorici in na Gradiškem so bile leta 1913 204 šole s slovenskim učnim jezikom,
2 trojezični in 2 z nemškim jezikom, šol z italijanskim jezikom je bilo 63. V Istri
je bilo leta 1913 37 osnovnih šol s slovenskim učnim jezikom, 3 z nemškim, 96
z italijanskim, 126 s hrvaškim učnim jezikom ter 10 s hrvaškim in italijanskim.21

Konstituiranje slovenske šolske oblasti in vloga Karla Verstovška
Ko je bila 31. oktobra 1918 razglašena slovenska Narodna vlada v Ljubljani, je
vrhovni organ oblasti Države SHS – Narodno vijeće v Zagrebu – ustanovil pose-

17
18
19
20

21

Prav tam, str. 57.
Gesetz vom 14. Mai 1869 …, str. 3–24.
Stane Okoliš, Zgodovina šolstva na Slovenskem (Ljubljana, 2009), str. 83.
Janez Sagadin, "Kvantitativna analiza razvoja osnovnega šolstva na Štajerskem, Koroškem, Kranjskem
in Primorskem po uveljavitvi osnovnošolskega zakona iz leta 1869 ter kvantitativni prikaz osnovnega
šolstva v poznejši Dravski Banovini", v: Osnovna šola na Slovenskem 1869–1969, ur. Vlado Schmidt,
Vasilij Melik in France Ostanek (Ljubljana 1970), str. 65–170.
Prav tam, str. 122–123.
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Karel
Verstovšek
(1871–1923) (dLib)

ben oddelek slovenske vlade, pristojen za šolstvo in vzgojo: poverjeništvo za uk
in bogočastje.22 Za vodjo poverjeništva je bil imenovan dr. Karel Verstovšek23.
Statusno je bilo to poverjeništvo izenačeno z bivšim avstrijskim ministrstvom
za uk in bogočastje, vendar je po ustanovitvi Kraljevine Srbov Hrvatov in Slo-

22

23

Več o kulturnih in prosvetnih razmerah na Slovenskem po razpadu Austro-Ogrske: Darja Kerec,
"Kulturnoprosvetne razmere na Slovenskem ob državnem prelomu leta 1918", Studia Historica
Slovenica 19, št. 2 (2019), str. 399–418.
Celovit biografski prikaz in analizo njegovih političnih ter šolskoorganizacijskih prizadevanj najdemo v: Aleksandra Gačić in Gregor Jenuš, Znameniti Velenjčan Karel Verstovšek (1871–1923), zaslužni
slovenski politik: politična biografija: ob 145. obletnici rojstva (Velenje, 2016) (dalje: Gačić in Jenuš,
Znameniti Velenjčan Karel Verstovšek (1871–1923)). Glej tudi: Ervin Dolenc, "Karel Verstovšek kot
poverjenik za uk in bogočastje v narodni in deželni vladi v Ljubljani 1918–1920", Časopis za zgodovino in narodopisje 66=NV31, št. 2 (1995), str. 284–291 (dalje: Dolenc, "Karel Verstovšek kot poverjenik
za uk in bogočastje v narodni in deželni vladi v Ljubljani 1918–1920").
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vencev (Kraljevine SHS) postopoma vedno več poslov prevzemalo ministrstvo
za prosveto v Beogradu. V pristojnost poverjeništva so sodile vse pedagoško-didaktične zadeve ljudskih in meščanskih šol, srednjih šol ter učiteljišč, personalne zadeve učiteljev in šolskih uradnikov, pokrivalo pa je tudi področje verskih zadev, sociale, umetnosti, znanstvenih ustanov, gledališča, spomeniškega
varstva ter dijaških in študentskih organizacij. Prva leta je imelo poverjeništvo
pristojnosti tudi na področju trgovskega in obrtnega šolstva.24
Poverjeništvu je bil podrejen Višji šolski svet. To je bil organ, ki je neposredno upravljal državne srednje šole in učiteljišča ter vodil ljudske in meščanske
šole ter imenoval učitelje. V primerjavi s prejšnjim Deželnim šolskim svetom
je sedaj pri imenovanju članov tega organa stopil v ospredje strokovni vidik.
Prej je bil vodja šef deželne uprave, sedaj pa je predsednika imenoval poverjenik za uk in bogočastje. Zastopnike učiteljev je prej imenoval cesar, sedaj pa so
dva zastopnika za srednjo šolo in dva za ljudsko izvolili učitelji sami. Ljubljanski
občinski svet je imenoval zastopnika staršev, poverjeništvo pa zastopnika za
socialno skrb. Poverjenik je imenoval tudi vladne člane tega organa. Tudi ko je
naredba o ureditvi ministrstva prosvete z dne 3. septembra 1919 beograjsko
ministrstvo definirala kot organ, ki mu pripadata vrhovni nadzor in uprava javnega in zasebnega pouka v Kraljevini SHS, se pristojnost poverjeništva ni bistveno spremenila, razen da je izgubilo pravico imenovanja šolskih inšpektorjev.25
Verstovšek se je dela lotil z izjemno odločnostjo. Za najpomembnejšo nalogo si je zadal odpravo nemškega šolstva, vendar je glede tega že takoj naletel na
odpor članov vlade. Celovito predstavo o njegovih dosežkih na področju vzpostavljanja pogojev za delovanje in posodabljanje slovenskega šolskega sistema
ter o ovirah, s katerimi se je srečeval, si lahko ustvarimo na podlagi njegovega
poročila o opravljenem delu, ki ga je objavil v časniku Slovenec januarja 1921,
kmalu po prenehanju mandata.26 Tukaj razkriva, da je nameraval takoj razpustiti nemške šole, vendar so se številni člani Narodne vlade takšnemu odločnemu
ravnanju uprli z argumentom, "da se ne sme takoj z tako daljnimi ukrepi izzivati

24

25

26

Narte Velikonja, "Razvoj šolske uprave", v: Slovenci v desetletju 1918–1928: Zbornik razprav iz kulturne, gospodarske in politične zgodovine, ur. Josip Mal (Ljubljana, 1928), str. 696 (dalje: Velikonja,
"Razvoj šolske uprave").
Prav tam, str. 697. Prav zaplet z imenovanjem šolskih nadzornikov je bil razlog za odstop Deželne
vlade za Slovenijo 13. 12. 1920. Verstovšek ni sprejel šolskih nadzornikov, ki jih je imenoval šolski
minister Svetozar Pribičević – do njegovega odstopa so delo šolskih nadzornikov opravljale osebe,
ki jih je imenoval sam. Šele ko je Deželno vlado prevzel dr. Leonid Pitamic, prosvetni poverjenik pa
je postal dr. Fran Skoberné, so šolsko nadzorstvo prevzeli nadzorniki, ki jih je imenoval minister
(Branko Šuštar, "Povezovanje slovenskega učiteljstva v novi državi 1918 in 1921", v: Jugoslavija v času:
devetdeset let od nastanka prve jugoslovanske države, ur. Bojan Balkovec (Ljubljana, 2009), str. 252
(dalje: Šuštar, "Povezovanje slovenskega učiteljstva v novi državi 1918 in 1921"))
Karel Verstovšek, "Preustroj šolstva v Sloveniji", Slovenec, 11. 1., 12. 1., 13. 1., in 14. 1., 1921, str. 1–2
(dalje: Verstovšek, "Preustroj šolstva v Sloveniji").
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druge narodnosti".27 Zaradi tega je umaknil svojo prvotno naredbo "in predložil kratko naredbo, ki mi je podala prosto roko za preustrojitev šolstva. Koliko
truda in dela je stalo to uradovanje, bode uvidel vsakdo, če konstatiram dejstvo,
da je bilo treba vsako šolo posebej obravnavati in urejevati."28
Vsebinsko najpomembnejša šolskosistemska sprememba v njegovem mandatu se je nanašala na spreminjanje klasičnih gimnazij v realne. Ta sprememba
je bila izvedena v II. državni gimnaziji v Ljubljani, državni gimnaziji v Novem
mestu, državni gimnaziji v Celju ter državni gimnaziji na Ptuju. Kjer so ostale
nemške vzporednice, je bil uveden obvezni pouk slovenskega jezika. Na Koroškem sta bila v šolskem letu 1919/20 ustanovljena začasna državna gimnazija v Velikovcu (dva razreda) in en letnik državnega učiteljišča, vendar sta bili
obe šoli po plebiscitu razpuščeni. Novoustanovljena je bila državna gimnazija v
Murski Soboti za prekmurske Slovence – tudi ta gimnazija naj bi se postopoma
spremenila v realno gimnazijo.29
Ob koncu poročila je Verstovšek opisal še svoje zasluge pri ustanovitvi univerze in v zvezi s tem zapisal: "Tudi pri izpolnitvi teh nad pol stoletja starih želj
po najvišjem kulturnem zavodu za Slovence, mi ne more nikdo očitati, da bi
ne izpolnil svojega mesta. Trdim celo lahko pred vso javnostjo, da sem odločilno posegel za ugodno razrešitev vseučiliščnega vprašanja…".30 Te zasluge so
nesporne. Prepoznali so jih že njegovi sodobniki in čeprav je bila pozneje njegova vloga pozabljena, je danes znova povsem upravičeno Verstovška opisovati kot "političnega očeta" slovenske univerze.31
Verstovšek je poverjeništvo za uk in bogočastje vodil polni dve leti. Tudi
v obdobju med novembrom 1919 in februarjem 1920, ko je odstopila Deželna vlada v Ljubljani, na ta položaj ni bil imenovan nihče drug. S tega položaja je odšel šele po odstopu Deželne vlade Janka Brejca, 13. decembra 1920.32
Na podlagi Verstovškovega poročila si zlahka predstavljamo, koliko njegovega
dela je bilo vloženega v vzpostavljanje slovenskega šolskega sistema, pri tem
pa nismo izpostavljali naporov, vezanih na kulturno politiko in znanost, ki sta
tudi sodili v njegovo pristojnost. Razumljivo je njegovo razočaranje nad političnimi in drugimi nasprotniki, ki so mu pripisali, da je bil "'nesreča' za slovensko
šolstvo".33
V dveh letih vodenja poverjeništva je moral Verstovšek nenehno premago27
28
29
30
31
32

33

Verstovšek, "Preustroj šolstva v Sloveniji", 11. 1. 1921, str.1.
Prav tam.
Prav tam, str. 1–2.
Verstovšek, "Preustroj šolstva v Sloveniji", 14. 1. 1921, str. 2.
Gačić in Jenuš, Znameniti Velenjčan Karel Verstovšek (1871–1923), str. 144.
Dolenc, "Karel Verstovšek kot poverjenik za uk in bogočastje v narodni in deželni vladi v Ljubljani
1918–1920", str. 289.
Verstovšek, "Preustroj šolstva v Sloveniji", 11. 1. 1921, str. 1.
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vati ovire in sprejemati odločitve, ki niso bile splošno sprejete in so mu nakopale nasprotnike. Omenili smo že nasprotovanje Narodne vlade takojšnji razpustitvi nemškega šolstva in odločitev, da je treba glede učnega jezika presojati
za vsako šolo posebej. Že takrat si je Verstovšek nakopal očitek, da je pri reformi šolstva preveč radikalen, predstavljamo pa si lahko tudi, da je sprememba
učnega jezika pri nemškem delu prebivalstva sprožala močan odpor. Strinjamo
se lahko z Verstovškovo trditvijo, "da je bila največja sreča za bodočnost slovenskega naroda, da je šolska uprava takoj po prevratu še takorekoč v revolucionarni dobi z vso energijo izvršila preustrojitev šolstva v narodno šolstvo, ki
je bilo poprej pod nemškim režimom prikrojeno edinemu namenu, širiti med
slovenskim narodom germanizacijo".34 Verjetno ima prav, ko pravi, da pozneje
tega ne bi bilo več možno narediti tako dosledno.
Verstovšek, po izobrazbi klasični filolog, si je zamere nakopal tudi v krogu
zagovornikov klasične gimnazije. Sprejel in zagovarjal je takrat splošno uveljavljeno prepričanje, da je klasična gimnazija s poudarkom na latinščini in grščini
zastarela šolska forma, ki naj jo nadomestijo realne gimnazije.35 Ob prevratu je
bilo na slovenskem ozemlju deset humanističnih (klasičnih) gimnazij, ena realna gimnazija, dve realki in en ženski licej. Tako močna prevlada humanističnih
šol ni bila značilna za celotno monarhijo, saj je bilo npr. na Češkem razmerje
izenačeno, na Hrvaškem pa je bilo realnih šol celo nekaj več.36 Kljub temu pa
je zavzemanje za krčenje humanistične izobrazbe med številnimi intelektualci
naletelo na močan odpor – v obrambo latinščini in grščini že na nižji stopnji
srednje šole je bilo junija 1920 ustanovljeno Društvo prijateljev humanistične
gimnazije, ki je bilo aktivno vse do razpada Kraljevine SHS.37
Verstovšku ni mogoče očitati avtoritarnosti – bil je pripravljen na dialog in
voljan sklepati kompromise. Toda očitno je, da je bilo pri učiteljstvu liberalnega
tabora (in ti so bili v večini) ves čas prisotno nezaupanje do njegove politične
usmerjenosti ter da ni bil pozabljen njegov spor z njimi leta 1910, ko je pred
njihovo kritiko branil Slovensko kmečko zvezo (SKZ).38 Liberalni učiteljski
tabor je tudi nasprotoval njegovim pogledom na reformo šole, ki jih je zagovarjal kot štajerski poslanec SKZ oziroma kasneje Slovenske ljudske stranke (SLS)
leta 1911. Takrat je namreč s somišljeniki predlagal spremembo šolskega zakona, s katero bi uzakonjeno osemletno šolsko obvezo na Štajerskem zamenjala šestletna redna osnovna šola, ki bi ji sledila dvoletna obvezna nadaljevalna

34
35
36

37
38

Verstovšek, "Preustroj šolstva v Sloveniji", 13. 1. 1921, str. 1.
Prav tam, str. 33.
Bojan Baskar, Latinščine prosim: latinščina in njeno izganjanje na Slovenskem 1849–1987. Ljubljana
1988, str. 97.
Prav tam, str. 119.
Gačić in Jenuš, Znameniti Velenjčan Karel Verstovšek (1871–1923), str. 112–113.
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šola.39 Učiteljski tovariš je to pobudo pospremil s komentarjem, da so "klerikalci
/…/ že vedno bili in bodo za konkordatsko šolo",40 ter tako demonstriral globok
razkol med liberalnim in katoliškim političnim in učiteljskim taborom.
Pa vendar tudi v liberalnem taboru niso mogli spregledati in zatajiti Verstovškovih zaslug, še posebej za ureditev šolskih razmer v Mariboru, kjer je bilo
prevratno dogajanje še posebej intenzivno, proces slovenizacije šolstva pa zaradi močnega nemškega odpora še posebej občutljiv.41 Ob 10. obletnici "prevzema šolstva v Mariboru in okolici 1. aprila 1919" je Učiteljski tovariš na prvi strani
zapisal, da imata zasluge za to, da "se je vršil ta preobrat brez vseh pretresljajev",
predvsem Verstovšek kot poverjenik za prosveto in dr. Leopold Poljanec kot
višji šolski nadzornik. "Oba sta pustila učiteljstvu skoro docela proste roke, da
je delalo kakor je vedelo in znalo. In da je delalo prav, to je najboljši dokaz, da
obhajamo sedaj desetletnico tistih težkih, a vendar tudi tako lepih dni."42

Stanovska dejavnost učiteljev
Prizadevanje, da bi se posamezna slovenska učiteljska društva med seboj povezala v skupno organizacijo, je aprila 1889 pripeljalo do ustanovitve Zaveze slovenskih učiteljskih društev. 43 Sprva je zveza združevala učitelje ne glede na
politična in svetovnonazorska prepričanja, že po desetletju delovanja pa je
prišlo do razkola. Leta 1899 so učitelji katoliškega tabora začeli izdajati svoj
stanovski časopis Slovenski učitelj, septembra 1900 pa so na slovenskem katoliškem shodu v Ljubljani ustanovili lastno učiteljsko organizacijo – Slomškovo
zvezo, ki je združevala učitelje in profesorje katoliških načel ter katehete. Že
od ustanovitve naprej je bilo prisotno prizadevanje za tesnejše povezovanje s
srbskimi in hrvaškimi učitelji, zato se je tega leta Zaveza slovenskih učiteljskih

39

40
41

42
43

France Ostanek, "Prizadevanje slovenskih šolnikov za reformo šolstva v razdobju 1889–1914", v:
Pedagoški zbornik (Ljubljana, 1956), str. 84.
"Reforma ljudske šole", Učiteljski tovariš, 14. 4. 1911, št. 15, str. 2.
O dogodkih v Mariboru ob prevratu glej: Bruno Hartman, "Prevrat v Mariboru 1918/1919", Studia
Historica Slovenica 2, št. 1 (2002), str. 179–227; Drago Humek (ur.), 1919–1929 Deset let drž.
Slovenske osnovne in meščanske šole v Mariboru (Maribor 1929); Jure Maček, Partijska prosvetna politika 1945–1955 na primeru šolstva v Mariboru in okolici, magistrsko delo (Maribor 2011), str. 26–35.
"Pomembna desetletnica našega šolstva", Učiteljski tovariš, 4. 4. 1919, št. 34, str. 1.
Za njeno glasilo je bila takrat razglašena revija Popotnik. Kot prva slovenska pedagoška strokovna revija je začela izhajati leta 1880. Tudi ko je revija leta 1950 spremenila ime in se poimenovala Sodobna
pedagogika, je ohranila status osrednje in najpomembnejše pedagoške znanstvene publikacije. Letos
ta revija praznuje 140-letni jubilej in ima že dolgo status najstarejše slovenske znanstvene revije z
neprekinjenim izhajanjem (Andrej Vovko, "Oris zgodovine pedagoških strokovnih revij Popotnik
in Sodobna pedagogika", v: Bibliografsko kazalo: Popotnik – Sodobna pedagogika 1880–1980, ur.
Tatjana Hojan, Albina Perkič in Andrej Vovko (Ljubljana, 1983), str. 9 (dalje: Vovko, "Oris zgodovine
pedagoških strokovnih revij Popotnik in Sodobna pedagogika")
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društev preimenovala v Zavezo avstrijskih jugoslovanskih učiteljskih društev.
Formalno je povezovanje uspelo le z dalmatinskim učiteljskim društvom, prizadevanje za povezovanje z jugoslovanskimi narodi pa je ostalo programska
usmeritev še naprej. Leta 1908 je bila v Pragi ustanovljena Zveza slovanskega
učiteljstva v Avstriji, ustanovitev zveze, ki bi združevala južnoslovanske narode, pa je preprečila avstrijska aneksija Bosne in Hercegovine leta 1908. Zaradi teh prizadevanj so bili vodilni člani zaveze deležni številnih šikan s strani
avstrijske oblasti, Učiteljski tovariš, ki je kot glasilo Zaveze leta 1900 nadomestil
Popotnika,44 pa je bil označen za srbofilski list, ki ga berejo politično sumljivi
naročniki.45
Zaveza je takoj po prevratu dobila že tretje ime: postala je Zaveza jugoslovanskega učiteljstva (v nadaljevanju Zaveza) in takoj nadaljevala s prizadevanjem za ustanovitev skupne učiteljske organizacije slovenskega, hrvaškega in
srbskega učiteljstva. To se je uresničilo leta 1920, ko se je Zaveza ukinila in se
kot posebno poverjeništvo s sedežem v Ljubljani priključila skupni državni
organizaciji, tj. Udruženju jugoslovanskega učiteljstva (UJU).46 Zaveza je imela
pri organiziranju skupne jugoslovanske učiteljske zveze vodilno vlogo, osrednja osebnost priprave programskih smernic za prihodnje delovanje skupne
organizacije pa je bil Engelbert Gangl.47 Posvetovanja na jugoslovanski ravni so
potekala junija 1919. Najprej so bile 8. junija na posvet v Beogradu povabljene pokrajinske zveze, 14. junija se je v Zagrebu o tem posvetoval predsednik
Zaveze Luka Jelenc. Posvetovanje se je v širši sestavi nadaljevalo v Zagrebu 22.
junija in za tem še v Beogradu 24. in 25. junija, kjer so Zavezo zastopali Luka
Jelenc, Anton Gnus in Engelbert Gangl. Predsednik Zaveze je bil skupaj s hrvaškim predstavnikom prisoten tudi na skupščini Udruženja srbskega učiteljstva
v Beogradu od 6. do 8. avgusta 1919. Tu je bilo sklenjeno, da se bo odboru Udruženja srbskega učiteljstva in referentoma iz prosvetnega ministrstva, ki bosta
zastopala hrvaško in slovensko učiteljsko zvezo, poverila priprava pravil ter
kongres celotnega jugoslovanskega učiteljstva poleti leta 1920.48
44

45

46

47

48

S sklepom Zaveze je Popotnik takrat postal njena strokovna revija s podnaslovom Pedagoški in znanstveni list, Učiteljski tovariš pa je postal šolsko politično glasilo Zaveze. (Prav tam, str. 11.)
Metod Kumelj, "50 let skupne slovenske učiteljske organizacije", Učiteljski tovariš, 6. 7. 1939, št. 1, 2, 3,
str. 1–2.
Prav tam, str. 1. Glej tudi: Milica Bergant, Poizkusi reforme šolstva pri Slovencih 1919–1929. Od prevrata do uvedbe diktature (Ljubljana, 1958), str. 7–49; Šuštar, "Povezovanje slovenskega učiteljstva v
novi državi 1918 in 1921".
Engelbert Gangl (1873–1950) je kot urednik mladinskega časopisa Zvonček in predvsem kot urednik
Učiteljskega tovariša zasedal vplivno mesto v Zavezi. Na položaju urednika Učiteljskega tovariša je bil
20 let – uredniški položaj je konec prvega polletja 1919 zamenjal z Ivanom Dimnikom. Od novega leta naprej je Učiteljski tovariš izhajal tedensko v nakladi 1800 izvodov (Vilibald Rus, "Delovanje
'Zaveze jugoslovanskega učiteljstva' v zadnjem letu", Učiteljski tovariš, 1. 10. 1919, št. 40, str. 1–3).
Vilibald Rus, "Delovanje 'Zaveze jugoslovanskega učiteljstva' v zadnjem letu", Učiteljski tovariš, 1. 10.
1919, št. 40, str. 1–3. (str. 3).
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Engelbert
Gangl
(1873–1950) (dLib)

Čeprav je imela Zaveza pred vojno bistveno večje članstvo kot Slomškova
zveza,49 so se predstavniki obeh taborov zavedali, da razdor škodi prizadevanju
za skupne stanovske interese. Prevrat in nove politično-ekonomske okoliščine
so bile priložnost za preseganje starih zamer in poenotenje. V tem duhu je vodstvo Zaveze tajništvu Slomškove zveze poslalo vabilo na sejo upravnega odbora
2. novembra 1918, v katerem so med drugim zapisali:

49

Leta 1908 je imela Zaveza 1852 članov, Slomškova zveza pa le 160. (Bergant, Poizkusi reforme šolstva
pri Slovencih, str. 7–8.)
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Z ozirom na važnost razpravnih predmetov ter z ozirom na to, da sedanji veliki,
zgodovinski dogodki kategorično velevajo vsemu jugoslov. učiteljstvu, naj se
nemudoma združi k skupnemu delovanju, iskreno vabimo cenjeno tajništvo
Slomškove Zveze, da pošlje na omenjeno sejo dva ali tri svoje zastopnike s pooblastilom, da se smejo kot naši ljubi gosti udeleževati razprav ter za svojo organizacijo nabirati informacij v svrho nadaljnjega skupnega delovanja in postopnja v
vprašanjih, ki so za naš stan in za naše šolstvo velevažna in odločilnega pomena.50

Rezultat tega sestanka je bila Spomenica narodni vladi SHS,51 v kateri so
predstavniki obeh učiteljskih organizacij formulirali najnujnejše naloge pri
vzpostavljanju šolskega sistema. Kot prvo točko so izpostavili zaposlitev izkušenih in zanesljivih učiteljev v obmejnih območjih. Narodni vladi so sugerirali
takojšnjo pripravo natančnega katastra šolstva in učiteljstva na Slovenskem. V
nadaljevanju so predlagali, naj šolski nadzorniki ne bodo več podrejeni okrajnemu glavarju, temveč naj dobijo status samostojnega pedagoškega in didaktičnega voditelja šolstva v okraju, ki je podrejen le višji šolski (ne pa tudi politični) instanci. Pri imenovanju naj pridejo v poštev le strokovnjaki, ki jih predlagajo učiteljska društva. Glede deželnih nadzornikov so izrazili zahtevo, da se na
ta položaj imenujejo ljudskošolski in meščanskošolski učitelji – tudi pri njihovem imenovanju naj Narodna vlada pridobi mnenje učiteljstva, ki ga zastopata Zaveza in Slomškova zveza. V Spomenici je bil izražen tudi poziv narodnim
vladam SHS, da skličejo konferenco
vseh osrednjih ljudskošolskih, meščanskošolskih, srednješolskih in visokošolskih
organizacij, ki naj na skupnem posvetovanju določijo temeljna načela za izdelavo okvirnega zakonskega načrta našega šolstva in obče narodne vzgoje ter
izvoli izmed sebe anketo, ki na podlagi temeljnih načel izdela ta okvirni zakonski načrt. – Za slovensko ljudskošolsko in meščanskošolsko učiteljstvo prihajata
tukaj v poštev samo Zaveza jugoslovanskega učiteljstva in Slomškova Zveza, ki na
dotični poziv imenujeta svoje odposlance na sklicano konferenco.52

Za prehodno dobo do dokončne ureditve šolstva so učitelji v Spomenici
predlagali odpravo nemščine v vseh ljudskih in meščanskih šolah kot predmeta
in učnega jezika ter prilagoditev pouka zgodovine novim razmeram. Narodno
vlado so pozvali, naj skliče posvetovanje obeh učiteljskih organizacij za pripravo novih čitank, in jo prosili, naj organizira učiteljske tečaje za učenje srbohr-

50

51
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Luka Jelenc, "Iz naše organizacije. Skupne zadeve. Iz naše Zaveze", Učiteljski tovariš, 2. 11. 1918, št. 24,
str. 3.
"Spomenica narodni vladi SHS", Učiteljski tovariš, 4. 11. 1918, št. 25, str. 1.
Prav tam.

409

E. Protner: Vzpostavitev slovenskega šolskega sistema leta 1919

vaškega jezika. Kjer je to ustrezalo krajevnim potrebam, naj obstoječe osemrazredne šole preuredi v petrazredne ljudske šole in trirazredne meščanske
šole. Narodno vlado so tudi pozvali, da prevzame vso javno šolstvo ter razglasi
celotno šolstvo za narodno last ter učiteljstvo za državne uradnike. Za konec
pa so člani obeh učiteljskih združenj predlagali še, da se kot "najnujnejša zadeva" nemudoma uredijo plače in tudi prejemki upokojenih učiteljev ter preskrba
učiteljskih vdov, in sicer na enak način, kot je to urejeno za državne uradnike
od dosedanjega enajstega činovnega razreda navzgor. Spomenico je za Zavezo
jugoslovanskega učiteljstva podpisal njen predsednik Luka Jelenc, za Slomškovo zvezo pa Ivan Štrukelj.
Pobuda za sodelovanje je konec leta 1918 prišla tudi iz Slomškove zveze.
Na občnem zboru, ki so ga imeli 30. decembra 1918, so Zavezi predlagali ustanovitev Učiteljskega sveta, v katerem bi bile zastopane vse slovenske učiteljske
organizacije s po petimi člani. Ob stanovskih in gmotnih vprašanjih bi v pristojnost sveta spadala tudi "vsa splošno vzgojna in kulturna vprašanja, kjer je treba,
da nastopi vse učiteljstvo skupno".53 Predvsem pa bi
združil Učiteljski svet enkrat vse učiteljstvo v skupno stanovsko organizacijo, ki
naj bi strogo varovala vse učiteljstvo vsakih korupcij in krivic. Na tem temelju
se lahko osnujejo različne načelne učiteljske organizacije, v katerih področje
bi spadala tudi samo taka vprašanja. Istotako naj bi stopil Učiteljski svet v slik s
hrvatskimi in srbskimi učiteljskimi stanovskimi organizacijami, da bi nastopilo
takrat, ko se bo reševalo definitivno o naši usodi, vse jugoslovansko učiteljstvo
skupno.54

Prva seja je bila 6. januarja 1919. Kratko poročilo v Slovenskem učitelju
omenja imenovanje predsednika, podpredsednice in tajnika, ki so hkrati zastopali Zavezo, Društvo učiteljic in Slomškovo zvezo, vodilna tema sestanka pa je
bil poziv vsem slovenskim učiteljem, da se včlanijo v eno od učiteljskih organizacij: "Neorganiziran ne sme biti noben učitelj. Vsakdo v 'Slomškovo zvezo'
ali pa v 'Zavezo' – kamor ga vleče prepričanje. Brezbrižnežev ne maramo več
v svojem stanu!"55 Toda kljub sodelovanju Zaveze se zdi, da temu organu nikoli
niso pripisovali večje teže. To je razvidno tudi iz tega, da za svoje predstavnike
v Učiteljski svet niso predlagali svojih najpomembnejših članov, že na 2. seji
26. januarja 1919 pa so začeli opozarjati, da gre zgolj za posvetovalni organ,
ki nima izvršne funkcije.56 Vizija Zaveze je bila, da se vsa učiteljska združenja
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"Občni zbor 'Slomškove zveze'", Slovenski učitelj 20, št. 1 (1919), str. 23–24.
Prav tam, str. 24.
"Prva seja učiteljskega sveta", Slovenski učitelj 20, št. 1 (1919), str. 22.
Šuštar, "Povezovanje slovenskega učiteljstva v novi državi 1918 in 1921", str. 241.
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povežejo v eno krovno organizacijo, pobudo pa so oblikovali brez sodelovanja
Slomškove zveze. Hkrati pa se je začel idiličen odnos med Zavezo in Slomškovo
zvezo, vzpostavljen takoj po prevratu, kmalu krhati. Že julija 1919 je upravni
odbor Zaveze odnos med obema društvoma ocenil tako:
Takoj ob rojstvu Jugoslavije nam je Slomškova Zveza marljivo in lojalno pomagala pri razrešitvi vseh važnejših skupnih vprašanj, žal, da je pozneje krenila na
drugo pot. V zadnjem času se je spozabila tako zelo, da je hotela s pomočjo Slov.
Ljudske Stranke preprečiti za vsako ceno celo imenovanje E. Ganglovo za višjega
šolskega nadzornika.57

Tej zameri se je pridružilo še nekaj drugih zapletov, ki so slabili odnose in
vzbujali nezaupanje. V takšni situaciji je Zaveza Učiteljskemu svetu sicer priznavala usklajevalno vlogo, toda zgolj kot začasno rešitev: "Dokler nismo na
jasnem, kako se združijo posamezne pokrajinske učiteljske Zveze v 'Unijo
Jugoslovanskega Učiteljstva', toliko časa velja za slovenske učiteljske Zveze kot
skupna stanovska organizacija Učiteljski Svet."58 Pri tem pa je bila Zaveza tako
samozadostna, da Slomškove zveze, ko so avgusta 1919 v Beogradu snovali
Unijo jugoslovanskega učiteljstva, o tem niso niti obvestili, kaj šele povabili k
sodelovanju.59 Ob koncu leta 1919 in v začetku 1920 se je med obema učiteljskima organizacijama znova razplamtel kulturni boj, ki je onemogočal povezovanje slovenskih učiteljev v skupno, strankarsko in svetovnonazorsko neopredeljeno organizacijo. Depolitizacija in združitev obeh nasprotnih slovenskih
učiteljskih združenj se je zgodila šele leta 1926.60
Vrnimo se k omenjeni Spomenici, ki je povsem na začetku nove države
nakazovala nekatere temeljne poteze programskih usmeritev (takrat še poenotenih) učiteljev na področju šolstva in njihovega položaja. Izstopa zahteva po
uveljavitvi strokovnih kriterijev tako v kadrovanju šolske uprave kot pri konceptualizaciji šolske zakonodaje – na obeh področjih so učitelji pričakovali, da
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"Iz naše organizacije* Skupne zadeve. Zborovanje upravnega odbora Zaveze." Učiteljski tovariš, 30. 7.
1919, št. 31, str. 2–3 (str. 3).
Prav tam.
Šuštar, "Povezovanje slovenskega učiteljstva v novi državi 1918 in 1921", str. 244. Na zborovanju Slomškove zveze so to pospremili z besedami: "Snuje se Unija jugoslovanskega učiteljstva in
Slomškova zveza je pozdravila učitelje, ki so v to svrho zborovali v Belgradu. Krščanska učiteljska
organizacija ni bila dosedaj še o nobenem takem razgovoru obveščena, ker menijo nekateri tovariši
iz nasprotnega tabora, da lahko 'velikopotezno' preidejo preko nas. Nam je prav, vprašanje pa je, če
bo dobro – za učiteljstvo. Pa da ne bodo potem zopet vpili, da so 'klerikalni' učitelji vsega krivi, če ne
pojde vse gladko." ("Sijajno zborovanje 'Slomškove zveze' 9. avgusta 1919", Slovenski učitelj 20, št. 7/9
(1919), str.184–185.)
Bergant, Poizkusi reforme šolstva pri Slovencih 1919–1929. Od prevrata do uvedbe diktature, str.
19–25; Ervin Dolenc, Kulturni boj. Slovenska kulturna politika v Kraljevini SHS 1918–1929 (Ljubljana,
1996), str. 40–43.
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bo šolska oblast rešitve sprejemala ob upoštevanju učiteljev kot kompetentnih
partnerjev. Spomenica je s predlogom, da se osemrazredne ljudske šole reformirajo tako, da se zadnji trije razredi preoblikujejo v meščanske šole, že nakazala tudi smer iskanja ključne šolskosistemske dileme. Toda kot "najnujnejša
zadeva" v Spomenici vendarle izstopa klasična sindikalna zahteva: izboljšanje
gmotnega položaja učiteljstva, zato si – preden nadaljujemo s prikazom strokovnih prizadevanj glede reforme šolstva – poglejmo prizadevanje učiteljev za
višje plače.

Borba za plače
Glede materialnega položaja učiteljev sta se obe ideološko nasprotni učiteljski
združenji najlažje poenotili – vprašanje učiteljskih plač je bila osrednja tema
stanovskih prizadevanj od začetka nove države naprej. Delegacija, sestavljena
iz predstavnikov obeh učiteljskih organizacij, ki je dan po njenem sprejemu
(3. novembra 1918) Spomenico izročila predsedniku Narodne vlade Josipu
Pogačniku, je izkoristila priložnost in nujnost ureditve učiteljskih prejemkov
tudi izrecno izpostavila. Tej želji je že od začetka naklonjeno prisluhnil tudi
Verstovšek. Z njim se je delegacija učiteljskih organizacij sestala 14. novembra
1918 in mu predstavila zahteve Spomenice, ponovno pa so se z njim sestali 26.
novembra 1918 – tokrat je pogovor tekel zgolj o plačah in Verstovšek jim je
obljubil, da se bodo uredile skladno z njihovimi željami.61
To obljubo je po svojih močeh tudi uresničil. Leto 1919 so slovenski učitelji
dočakali z dobro novico: Narodna vlada SHS v Ljubljani je na seji 30. decembra 1918 razpravljala o treh variantah ureditve službenih prejemkov učiteljev
in potrdila tistega, ki so ga zahtevali učitelji v Spomenici.62 14. februarja 1919
je bila izdana Naredba celokupne deželne vlade za Slovenijo o začasni ureditvi službenih prejemkov in pokojnin učiteljev in učiteljic na javnih ljudskih
in meščanskih šolah, zavodih za gluhonemce in za slepce ter v otroških vrtcih, nadalje o začasni ureditvi preskrbnin učiteljskih vdov in sirot na ozemlju
Deželne vlade za Slovenijo v Ljubljani, z veljavnosto od 1. januarja naprej. 1.
člen te Naredbe je določal, da bodo učitelji ljudskih in meščanskih šol dobivali
v Naredbi predpisane prejemke, dokler se plače ne bodo dokončno uredile z
zakonom.63
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"Deputacija zastopnikov učiteljskih organizacij pri poverjeniku za uk in bogočastje", Učiteljski tovariš,
29. 11. 1918, št. 27, str.1.
"Boj za kruh – dobojevan!" Učiteljski tovariš, 3. 1. 1919, št. 1., str 1; "Nova doba", Slovenski učitelj 20, št.
1, str. 21.
"Naredba celokupne deželne vlade za Slovenijo", Učiteljski tovariš, 21. 2. 1919, št. 8, str. 4–5.
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Zahteva slovenskih učiteljev je postala vzorec za vso državo. O tem je maja
1919 poročal dopisnik Učiteljskega tovariša iz Beograda. Po sklepu ministrskega sveta naj bi bili učitelji v vsej državi uvrščeni v kategorijo B državnih uradnikov – to so bili uslužbenci s srednješolsko maturo.64 Vodstvo Zaveze je bilo
na tem področju nedvomno zelo angažirano, saj so svoje poglede predstavili
ne samo prosvetnemu ministru Ljubu M. Davidoviću – ta je v svoji predstavitvi zakonskega predloga v Narodnem predstavništvu 25. junija 1919 poudaril, da lahko služi narodu in interesom kraja "samo usposobljen in materijalno občuvan učitelj, ki donaša v učiteljski posel vso svojo silo",65 – temveč tudi
poslancem. Avtor članka v Učiteljskem tovarišu je z zadovoljstvom poročal, da
so "gospodje poslanci /…/ napravili zakonski načrt na temelju informacij in
posvetovanj z upravnim odborom naše centralne organizacije".66 Soglasno je
bil sprejet zakon, s katerim so učitelji postali državni uslužbenci. Začetna plača
stalnega učitelja je bila določena na 2400 dinarjev in bi se povečevala z do devetimi periodičnimi povišicami (na tri leta) po 300 din in zadnjo po 200 din. Ob
takšni dinamiki bi lahko dobil učitelj s 27 leti delovne dobe zadnjo plačo v višini 5000 din. Zakon naj bi stopil v veljavo 1. decembra 1919, do takrat pa je bil
vsak učitelj upravičen še do dodatka 10 kron na dan zase in 2 kroni za vsakega
otroka in ženo.67
Toda ko je zakon z uradnim nazivom Zakon o izpremembah in izpopolnitvah zakona o narodnih šolah z dne 19. aprila 1904,68 ki so ga učitelji še junija
zadovoljno pozdravljali, decembra 1919 začel veljati, navdušenja ni bilo več.
V Učiteljskem tovarišu so sedaj ugotavljali, da "kar se tiče šolske zakonodaje
in šolskih naredb, ki so dosedaj izšle, moramo reči, da niso bile srečne. Izdane so bile brez zaslišanja pokrajinskih oblasti in brez zaslišanja mnenja učiteljskih organizacij, zato bodo vedno zgrešene dokler se bo tako nedemokratično
postopalo!"69 Slovenski učitelji, ki so se 13. decembra 1919 zbrali na shodu, na
katerem naj bi razjasnili odprta vprašanja glede novega zakona, so ugotavljali:
Res je, da z izvedbo tega zakona postanemo prvič faktično državni uradniki; res
je, da se s tem zakonom enotno urede plače za vse učiteljstvo v državi in je tu
velik uspeh /…/. A pozabiti ne smemo, da se z izvedbo tega zakona odtujimo od
regulacije ostalega državnega uradništva, da bomo gmotno na slabšem, kakor
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"Na pragu enakopravnosti", Učiteljski tovariš, 21. 5. 1919, št. 21, str. 1.
"Debata o načrtu zakona narodnih šol v Narodnem predstavništvu", Učiteljski tovariš, 9. 7. 1919, št. 28,
str. 1.
"Jedinstveni učiteljski Savez u Jugoslaviji", Učiteljski tovariš, 2. 7. 1919, št. 27, str. 1.
Prav tam.
Ponatisnjen v članku: "Zakon o ureditvi nekaterih pravnih in gmotnih učiteljskih vprašanj", Učiteljski
tovariš, 1919, 17. 12. 1919, št. 42, str. 1–2.
Prav tam, str. 1.

413

E. Protner: Vzpostavitev slovenskega šolskega sistema leta 1919

ostalo državno uradništvo na podlagi novih draginjskih doklad in da z izvedbo
tega zakona postanemo državni uradniki s posebno kategorijo. Treba bo torej
nove borbe in novih naporov, da pridemo zopet v pravi tir in da se izpolnijo v
polni meri naše zahteve.70

Začetno navdušenje učiteljev zaradi obeta boljših plač, ki jih je konec leta
1918 obljubil tudi Verstovšek, je do konca leta 1919 povsem splahnelo. Ob
inflaciji in prenizkih draginjskih dokladah se je materialni položaj poslabšal
celo do te mere, da je bil slabši kot pred vojno. Slikovito je to ilustriral ravnatelj
iz Žalca na zborovanju učiteljskega društva v Celju 8. decembra 1919:
Brez uvoda podam nekaj resnic: leta 1914. sem imel mesečne plače 150 K, danes
imam 1000 K. Takrat sem lahko kupil za mesečno plačo: najmanj 150 kg sladkorja, danes komaj 80 kg; najmanj 300 kg moke, danes niti 200; najmanj 2 obleki, danes niti ene; najmanj 8 parov črevljev, danes niti treh; i. t. d.; navajam samo
najvažnejše potrebščine − ali če premenimo račun: takrat sem dobil na dan 5 K,
danes 33 K; takrat sem delal za eno obleko 12 do 15 dni, danes najmanj 45 dni;
takrat sem delal za en par čevljev 3 in pol dne, danes najmanj 12 do 15 dni; itd.
Mislim, da je popolnoma odveč še razlagati; vsakdo vidi, da je danes naše delo
neprimerno slabše plačano kot je bilo pred vojno. Takrat smo tožili, razlagali in
razgrinjali svojo bedo na sestankih, v društvih, v našem časopisju, danes smo pa
tihi kakor bi bili zadovoljni.71

Materialni položaj učiteljev se je v naslednjih letih samo še poslabševal. Šele
leta 1922 so učiteljem izplačali draginjske doklade, ki pa so se že ob koncu leta
znova izkazale za preskromne.72

Prizadevanje učiteljskih združenj za šolsko reformo
Slovenski učitelji so svoje poglede na prihodnost šolstva artikulirali skoraj
vzporedno z nastankom nove države. Delegacijo, sestavljeno iz predstavnikov
obeh društev, je Karel Verstovšek sprejel 14. november 1918 – pogovor je tekel
o zahtevah Spomenice (razen o točkah, ki so se nanašale na imenovanje nadzornikov in organizacijo vsedržavnega posvetovanja).73 Po drugi strani pa je
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"Zadnje razmotrivanje položaja. Shod ljubljanskega učiteljstva", Učiteljski tovariš, 1919, 17. 12. 1919, št.
42, str. 2–3 (str. 2).
Bernot, "Naš položaj", Učiteljski tovariš, 24. 12. 1919, št. 43, str. 1–3.
Bergant, Poizkusi reforme šolstva pri Slovencih 1919–1929, str. 15.
"Razgovor o naši spomenici!", Učiteljski tovariš, 15. 11. 1918, št. 26, str. 1.
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tudi Verstovšku Narodna vlada že hitro po prevzemu poverjeništva naložila, da
pripravi nov osnovnošolski zakon.74
Že v naslednji številki Učiteljskega tovariša so učitelji z zadovoljstvom
ugotavljali, da je njihov pogovor na poverjeništvu za uk in bogočastje obrodil
nekaj uspehov.75 V isti številki tako najdemo naredbe poverjeništva, datirane s
16. novembrom 1918, po katerih Narodna vlada prevzema vse javno šolstvo in
učiteljstvo začasno pod svojo upravo, njihove plače pa se do dokončne ureditve na območju Narodne vlade SHS v Ljubljani izplačujejo enotno. Učni jezik
na vseh ljudskih in meščanskih šolah je slovenski, drugim narodom pa se ob
zadostnem številu šoloobveznih otrok zagotovijo manjšinske šole (lahko tudi
zasebne) z državnim jezikom kot obveznim šolskim predmetom.76
Od 1. januarja naprej je začel poslovati Višji šolski svet, ki ga je z naredbo
dne 21. novembra 1918 za vse ozemlje Narodne vlade SHS v Ljubljani ustanovilo
poverjeništvo za uk in bogočastje.77 V začetku leta 1919 je Višji šolski svet organiziral dve anketi oziroma dve posvetovalni komisiji za prenovo šolske zakonodaje.78 Marca 1919 je Zavezo pozval, da imenuje dva člana v anketo za preosnovo
šolstva.79 Zaveza je predlagala Engelberta Gangla in Pavla Flereja,80 kar je bila pričakovana izbira, saj sta se oba že pred tem intenzivno ukvarjala s predlogi za reformo šolske zakonodaje. Že 28. februarja 1919 je kot priloga Učiteljskega tovariša
izšel zbornik besedil z naslovom Načrt preustrojitve šolstva in narodne vzgoje (v
nadaljevanju Načrt preustrojitve),81 ki je predstavljal Zavezine smernice za reformo šolstva. V Načrtu preustrojitve sta Flere in Gangl prispevala najpomembnejši
del, in sicer Načrt šolskega zakona – podrobno ga opišemo v zadnjem poglavju
tega članka. Na tem mestu izpostavljamo, da sta oba predstavnika Zaveze k anketi pristopila s povsem izdelanimi stališči učiteljske organizacije.
Že v začetku aprila 1919 je Gangl poročal o delovanju obeh anket. Prva
anketa naj bi pripravila predloge za reformo dosedanje ljudske in meščanske
šole ter učiteljišč – za predsednika je bil imenovan ravnatelj mariborskega
moškega učiteljišča Henrik Schreiner –, druga pa reformo srednjih šol – vodil
jo je vladni svetnik dr. Fran Detela. Po Ganglovih besedah naj bi prva anketa
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"Nov ljudskošolski zakon", Učiteljski tovariš, 3. 1. 1918, št. 1, str. 3.
"Prva beseda", Učiteljski tovariš, 29. 11. 1918, št. 27, str. 1.
"S poverjeništva za uk in bogočastje", Učiteljski tovariš, 29. 11. 1918, št. 27, str. 2.
"Višji šolski svet", Učiteljski tovariš, 10. 1. 1919, št. 2, str. 5.
Prvi sestanek članov enkete za preosnovo učiteljišč ter ljudskega in meščanskega šolstva je Višji šolski
svet sklical za 6. marec 1919 ("Višji šolski svet", Učiteljski tovariš, 28. 2. 1919, št. 9, str. 3).
"Iz naše organizacije. Iz Zaveze. S pete vodstvene seje Zaveze", Učiteljski tovariš, 16. 4. 1919, št. 16, str.
3. Danes bi temu rekli npr. komisija za reformo šolstva.
Pavel Flere (1883–1963) je leta 1919 postal urednik Popotnika, ki ga je urejal do avgusta 1928 (Vovko,
"Oris zgodovine pedagoških strokovnih revij Popotnik in Sodobna pedagogika", str. 12–13). V tem
času je bil tudi upravni odbornik Zaveze.
"Načrt preustrojitve šolstva in narodne vzgoje", Učiteljski tovariš – priloga, 28. 2. 1919, št. 9.
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razpravljala in sklepala "na podlagi našega načrta".82 To potrjuje tudi poročilo v
Slovenskem učitelju.83 Avtor prispevka tukaj omenja zgolj enketo za preosnovo
učiteljišč ter ljudskega in meščanskega šolstva, ne pa tudi za srednje šole. V tej
enketi naj bi bili "poleg odposlancev organiziranega učiteljstva 'tudi zastopniki kmetijstva, zdravstva sami odlični veščaki , dalje tudi zastopniki učiteljišč,
meščanskih šol, zastopniki cerkve in vlade."84 Po avtorjevih besedah je
v razpravi /…/ sedaj načrt osnovnega šolskega zakona, ki ga je izdelala Zaveza. Ta
načrt – po enketi predelan – dobi učiteljstvo v recenzijo na okraj, učiteljskih konferencah, dobe ga tudi druga kulturna in strokovna društva in pa javnost potom
časopisja. Tako se namerava ustvariti trden temelj, na katerem bode slonelo naše
šolstvo.85

Člane Slomškove zveze je pozval, "naj le pridno in temeljito vzame ta
osnutek zakona na svojih podružničnih zborovanjih v pretres. Sklepe pošljejo
podružnice centrali, ki bode v svojem odseku razpravljala o njih vsebini in skrbela za to, da se uveljavijo v zakonu."86
Vodilno vlogo Zaveze pri predlogih za reformo šolstva potrjuje tudi Luka
Jelenc, ki je kot predsednik Zaveze na seji upravnega odbora dne 17. aprila
1919 dejavnost Zaveze povzel z ugotovitvijo, da se je Zaveza, potem ko je bila
uspešna v prizadevanju za rešitev gmotnega položaja učiteljev, lotila reforme
šolstva. Izpostavil je, da se je poseben odsek Zaveze že pred leti
poprijel dela in po temeljitih študijah /…/ sestavil vzoren načrt državnega
šolskega zakona. Po Zavezini iniciativi je prišlo poverjeništvo za uk in bogočastje
do sklepa, da je sklicalo anketo, ki naj se peča s tem vprašanjem. Ako ne bi bil
Zavezin odsek predložil popolnoma izdelanega načrta, bi se anketa ne bila vedela
kje in kako lotiti dela, ker je bila sklicana brez priprave in brez temelja.87

V pedagoškem tisku tistega časa ni najti kakšnih sklepov te ankete, ostali
pa sta dve različni programski besedili, ki sta z anketo tesno povezani, vendar
ne predstavljata rezultata njenega dela. Že omenjeni Zavezin Načrt preustrojitve je izšel že pred sklicem ankete. Njeni člani (predstavniki Zaveze, Slomškove
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Engelbert Gangl, "Pastorka", Učiteljski tovariš, 2. 4. 1919, št. 14, str. 1–2 (str.1).
Š., "O reformi šolstva…", Slovenski učitelj 20, št. 5 (1919), str. 122.
Prav tam.
Prav tam.
Prav tam.
"Iz naše organizacije. Skupne zadeve. Zborovanje upravnega odbora Zaveze", Učiteljski tovariš, 7. 5.
1919, št. 19, str. 3.
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zveze, meščanskošolskega in srednješolskega učiteljstva, učiteljišča, zdravnikov
in kmetov) so se posvetovali tako, da so natančno analizirali Zavezin Načrt preustrojitve od poglavja do poglavja, vendar vse kaže, da so imeli tudi zadržke.
Flere in Gangl sta imela v tej anketi težko delo, saj sta morala kot avtorja zagovarjati koncept Načrta preustrojitve. Da pa bi delo lahko napredovalo, je Gangl
prosil upravni odbor Zaveze, da smeta s Fleretom, "kadar se jima zdi potrebno,
zavzeti v tej anketi tudi drugačno stališče, kakor ga ima znani Zavezin načrt".88
Drugo pomembnejše programsko besedilo iz leta 1919 je pripravil Henrik
Schreiner.89 Kot predsednik ankete za osnovno šolstvo je tudi on moral svoje
poglede na reformo usklajevati s člani komisije, njegovo programsko besedilo pa je odraz njegovih osebnih prepričanj in ne poročilo o sklepih ankete.
Obe besedili podrobneje analiziramo v zadnjem poglavju. Tukaj pa si poglejmo nekaj dilem in zapletov v delovanju obeh anket, ki jih opisuje Gangl. Predstavniki prve ankete (za reformo ljudskih in meščanskih šol ter učiteljišč) so
po njegovih besedah od vsega začetka poudarjali potrebo, "da se vsaj enkrat
sestanemo s srednješolskimi profesorji ter ob tej priliki ugotovimo skupna
načela, ki lahko na njih temelju gradimo dalje. Saj ne presnavljamo svojega
šolstva za danes in jutri, ampak za dolgo prihodnjo dobo."90 To prizadevanje je
bilo več kot smiselno, saj so ideje glede reforme osnovnošolskega izobraževanja temeljito posegale (kot bomo videli pozneje) v obstoječo (zgoraj opisano)
sistemsko ureditev, v kateri je osnovnošolska obveznost zajemala različne tipe
šol (višje ljudske šole, meščanske šole, srednje šole). Začetek dela ankete je bil
zahteven: "Govorili smo na dolgo in široko − naposled pa smo se le naslonili na
Zavezin načrt in smo začeli s pozitivnim delom. Ko bi ne imeli tega načrta, kdo
ve, kod bi še danes plavali! To je resnica, zato jo moramo povedati!"91
Pozneje bomo ta načrt predstavili v podrobnostih, tukaj pa izpostavljamo
temeljno šolsko sistemsko idejo, ki jo je predlagal Zavezin Načrt preustrojitve in
jo je sprejela tudi anketa – zavzeli so se namreč za enotno šolo:
Želeli smo si vsaj enotne spodnje srednje šole. Vsi nižji razredi realk, gimnazij in
realnih gimnazij naj bi se postavili na enotno podlago in preustrojili po enotnih
učnih načrtih, ki jim kaže pot, obseg, smer in smoter meščanska šola v Krškem.
V enotno srednjo šolo bi se izlila in vanjo pretopila sedanja meščanska šola – po
našem načrtu narodna višja šola ali – po sklepu naše ankete – osnovna strokovna
šola, tako da bi iz teh četvero tipov dobili en sam tip: enotno spodnjo srednjo šolo.92
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Prav tam.
Henrik Schreiner, Preosnova jugoslovanskega vzgojstva v zmislu demokratizma, v: Pedagoški Letopis
za leto 1916, 1917 in 1918, XVI. zvezek, ur. Henrik Schreiner (Ljubljana, 1919), str. 1–83.
Gangl, "Pastorka", str. 1.
Prav tam.
Prav tam.
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Ta ideja sicer ne predstavlja popolne odprave diferenciacije otrok v starosti
med 11. in 15. letom, saj bi ob enotni srednji šoli še naprej obstajala osemletna
narodna šola, namenjena šibko nadarjenim, toda ob tako zamišljeni sistemski
reformi je povsem jasno, da bi se predstavniki te ankete o tako zamišljeni reformi morali uskaljevati s člani druge ankete. Do takšnega usklajevalnega sestanka
je kmalu tudi prišlo, toda pogledi na prihodnjo reformo šolstva so bili povsem
različni. Med člani komisije za reformo srednjih šol so prevladali tisti, ki so želeli na vsak način zaščititi humanistično (klasično) gimnazijo. Gangl je rezultat
tega pogovora slikovito opisal takole:
S tako novo šolo v mislih smo šli na sestanek, ki ga je končno sklicala Detelova anketa na četrtek popoldne preteklega tedna, kamor smo bili povabljeni in
kjer smo bili pozdravljeni z opazko, da nimamo glasovalne pravice, kar je sicer
umevno samo ob sebi. A tam je bila naša enotna srednja šola tudi slovesno pokopana! Gospodje so bili po veliki večini mnenja, da brez latinščine in grščine srednja šola ne more živeti, pa tudi brez nemške kulture ne. Čeprav bi v meščansko
šolo privzeli nekoliko latinščine (poleg francoščine, ki jo že sedaj poučujejo),
vendar je enotna spodnja srednja šola nemogoča, ker gospodje filologi grščine
nikakor ne morejo žrtvovati. Kdo bi se spuščal v boj – brez upa zmage? Iz debate
se je dalo posneti, da moramo sedaj računati s tremi tipi spodnje srednje šole, ki
jih označimo s sedanjim poimenovanjem: gimnazija, realka (realna gimnazija)
in kot tretji, nov tip: štirirazredna meščanska šola. Ko smo to konštatirali, je bilo
naše delo opravljeno; pa smo šli, želeč Detelovi anketi obilo uspeha!93

Po neuspehu skupnega sestanka so se člani Schreinerjeve ankete odločili, da
se bodo v celoti posvetili reformi meščanske šole, ki naj bi omogočala prehod v
višje razrede "srednjih šol realnega, pedagoškega, kmetijskega, trgovskega značaja, odtod se odpirajo vrata na visoke šole skladnih značajev, s teh visokih šol
pa drži široka cesta v resnično življenje!"94 Dejansko so bile priprave za reformo
meščanskih šol takrat že v teku, saj je Učiteljski tovariš od konca februarja 1919
naprej objavljal učne načrte za štirirazredne meščanske šole. Prvi učni načrt je
napisal Dragotin Humek,95 ki je v spremnem dopisu izpostavil, da je bilo med
Slovenci doslej premalo interesa za meščanske šole, zato je skrajni čas, da
merodajni krogi odpomorejo temu nedostatku. ln ker smo toliko zamudili, se
postavimo takoj izpočetka na edino pravo stailšče. Zahtevajmo vsepovsod, kjer
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Prav tam.
Prav tam.
Dragutin Humek, "Učni načrt za prostoročno risanje, geometrijo in geometrijsko risanje in lepopis",
Učiteljski tovariš, 21. 2. 1919, št. 8, str. 3–4.
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so količkaj razmere ugodne, š t i r i r a z r e d n o m e š č a n s k o š o l o! Taka šola
nam bodi vzor enotne spodnje srednje šole, ki imej v prvi vrsti nalogo dati narodu
trdno podlago z a ž i v l j e n j e. Štirirazredna meščanska šola pa bodi zasnovana
tako, da prestopi učenec z nje tudi lahko na višjo realko ali pa na gimnazijo takega tipa, ki ima klasične jezike v višjih razredih.96

Ustanavljanje in reforma meščanske šole je bil nedvomno najpomembnejši
projekt učiteljstva v letu 1919. Zaradi pomena, ki se je takrat pripisoval meščanski šoli, so se po Humekovih besedah učitelji meščanske šole v Krškem, ki je bila
do takrat edina tovrstna šola na Slovenskem, odločili, da bodo pripravili posodobljen učni načrt in ga predstavili strokovni javnosti. Napovedal je, da bodo
učni načrti za posamezne predmete izhajali v Učiteljskem tovarišu "v neprisiljenem redu, kakor jih kdo izmed sestavljalcev izgotovi".97
Iz Verstovškovega poročila lahko razberemo, da je poverjeništvo učinkovito podpiralo prizadevanje za ustanavljanje novih meščanskih šol,98 manj
učinkovito pa je bilo učiteljstvo v prizadevanju za reformo učiteljske izobrazbe.
Na tem področju so bile njihove ambicije zelo visoke. Kot bomo podrobneje
opisali v zadnjem poglavju, sta Flere in Gangl v Načrtu preustrojitve v zvezi z
izobraževanjem učiteljev predvidela, da se obstoječa učiteljišča preoblikujejo v splošnoizobraževalne srednje šole in se statusno izenačijo z gimnazijami
in realkami, strokovno izobrazbo pa naj bi učitelji dobili v dvoletnih visokih
pedagoških šolah. Vodstvo Zaveze je 2. aprila 1919 na vseučilišno komisijo99
na Deželni vladi za Slovenijo naslovilo Spomenico Zaveze vseučiliški komisiji,
v kateri so izpostavili, da slovensko učiteljstvo stremi "že mnogo let za tem, da
si pridobi pravico svobodnega vstopa na vseučilišče, kjer se naj šele dovrši in
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D. H., "O načrtih za štirirazredno meščansko šolo kot tip narodne višje šole (spodnje srednje šole)",
Učiteljski tovariš, 21. 2. 1919, št. 8, str. 3.
Prav tam.
S šolskim letom 1919/20 so bile v Sloveniji ustanovljene naslednje meščanske šole: 1. I. mestna deška
s tremi razredi in eno vzporednico v Ljubljani; 2. I. mestna dekliška s tremi razredi in tremi vzporednicami; 3. deška meščanska šola s tremi razredi v Ljubljani, Spodnja Šiška; 4. dekliška meščanska šola s
tremi razredi v Ljubljani, Spodnja Šiška; 5. deška in dekliška meščanska šola s prvim razredom vsakega
oddelka v Tržiču; 6. deška s prvim razredom v Ribnici; 7. deška s prvim in drugim razredom na Ptuju.
Razen tega se je nemška dekliška meščanska šola II v Mariboru preoblikovala v slovensko dekliško
meščansko šolo, nemška meščanska šola za dečke v Mariboru pa se je preoblikovala v meščansko
šolo s temeljnimi slovenskimi razredi in nemškimi vzporednicami. ("Razpis služb za meščanske šole",
Učiteljski tovariš, 6. 8. 1919, št. 32, str. 4.) Verstovšek je z razpisom št. 3737 21. avgusta 1919 odobril vse
predloge višjega šolskega sveta z dne 17. julija 1919 glede začasnega preoblikovanja meščanskih šol.
("Preustroj Meščanskih šol v Sloveniji", Učiteljski tovariš, 10. 9. 1919, št. 37.)
Verstovšek je 23. novembra 1918 sklical sestanek predstavnikov slovenskih stanovskih kulturnih
organizacij glede visokošolskega študija v Sloveniji. Kmalu zatem je ustanovil visokošolsko komisijo,
ki naj bi izvedla vsa pripravljalna dela za ustanovitev univerze. Komisija je imela prvo sejo 5. decembra
1918. Zakon o ustanovitvi univerze je regent in prestolonaslednik Aleksander podpisal 23. julija 1919,
Službene novine pa so ga objavile mesec dni pozneje (Velikonja, "Razvoj šolske uprave", str. 715–717).

419

E. Protner: Vzpostavitev slovenskega šolskega sistema leta 1919

formalno zaključi naša strokovna izobrazba. Obisk vseučilišča naj bi bil o b v e z
e n za vsakega kandidata učiteljskega stanu."100 Podpisnika, predsednik Zaveze
Luka Jelenc in tajnik Vilibald Rus, sta v tej Spomenici izpostavila, da bi univerzitetna izobrazba izboljšala kvaliteto učiteljske izobrazbe ter učiteljskemu stanu
dvignila ugled. Dopisu je bil priložen Fleretov in Ganglov Načrt preustrojitve,
vseučilišno komisijo pa sta opozorila na ustrezne člene zakonskega načrta tar
zaključila s prošnjo,
naj naše po napredku in izobrazbi hrepeneče prizadevanje sprejme z umevanjem in dobrohotnostjo ter naj vzame v razpravo od nas nasvetovano ustanovitev
pedagoške fakultete na bodočem slovenskem vseučilišču. S tem bo komisija
zgledno vplivala na vseučilišči v Zagrebu in Belgradu ter bo že vnaprej izpodbila
vsak morebitni ugovor, češ, da si zidamo gradove v oblake in da zahtevamo nekaj,
kar ni mogoče.101

Pri aktivnostih v zvezi z reformo šolstva je imela Zaveza v primerjavi s
Slomškovo zvezo povsem dominatno vlogo. Bila je nosilka pobud in kljub Učiteljskemu svetu kot skupnemu organu ne zasledimo, da bi se obe društvi v zvezi
s šolskoreformnimi predlogi posvetovali. To je bilo še posebej očitno v zvezi
s pogledi na izobraževanje učiteljev, pri čemer je Slomškova zveza zastopala
poglede Franca Fabinca, od 1. številke 1919 urednika Slovenskega učitelja, ki je
bil zagovornik popolnega univerzitetnega izobraževanja učiteljev (o tem več
v zadnjem poglavju). Na njegovo pobudo je odbor Slomškove zveze 24. marca
1919 (torej teden dni pred Zavezino Spomenico) sprejel poziv predsedstvu vseučiliške komisije, da se učiteljstvu omogoči univerzitetno izobraževanje in se na
Univerzi v Ljubljani ustanovi stolica za pedagogiko z vsemi pomožnimi vedami,
in sicer s statusom samostojne fakultete ali vsaj samostojnega in neodvisnega
oddelka. Odbor je posebej poudaril, da se "nikakor" ne zadovoljuje "s kakimi
visokošolskimi tečaji za učiteljstvo, ker hočemo sploh na vse oddelke filozofske
fakultete, kjer pa naj se seveda da učiteljstvu prilika, da se akademično naobrazi
predvsem v svoji stanovski stroki." 102
O predlogih za reformo učiteljišč, "ki je izvedljiva že t a k o j", so 5. in 6. aprila 1919 razpravljali tudi člani ankete za reformo ljudskih in meščanskih šol ter
učiteljišč. Sprejeli so Resolucijo na vseučiliško komisijo, v kateri so v celoti podprli predlog vodstva Zaveze in pri tem uporabili formulacije iz Načrta preustro-
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"Za izobrazbo učiteljstva", Učiteljski tovariš, 9. 4. 1919, št. 15, str. 1–2, str. 2.
Prav tam, str. 2.
102
"Vseučiliški komisiji v Ljubljani!" Slovenski učitelj 20, št. 4 (1919), str. 96–97; prim. Edvard Protner,
Pedagogika in izobraževanje učiteljev (1919–1941) (Nova Gorica, 2000), str. 101–102 (dalje:
Protner, Pedagogika in izobraževanje učiteljev).
101
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jitve. Hkrati pa so za prehodno dobo predlagali razširitev obstoječih štiriletnih
učiteljišč na 5 razredov ter celo vrsto manjših posodobitev, ki ne bi zahtevale
večjih sistemskih sprememb.103
Toda ko so učitelji avgusta 1919 dočakali predlog šolskega zakona, ki ga je
pripravil prosvetni odbor v Beogradu, je bilo razočaranje popolno. Še preden
je bil predlog zakona dostopen širši javnosti, je o njem poročal Pavel Flere.104
Skupno oceno je povzel v naslednji ugotovitvi:
Ko smo se še v pokojni Avstriji borili za enoteši šolski in vzgojni zakon, smo
zvračali krivdo za nerazumevanje po tej potrebi na avstrijsko birokratijo, ki je le z
enim ušesom prisluškovala takim klicem. Ko pa smo se združili v lastno narodno
državo, smo trdno upali, da prodre ideja, ki je predpogoj obče demokratske in
socialne vzgoje, in da se uresniči vedno glasnejši klic po enotnosti šolske vzgoje.
Prejemši pa načrt novega ljudskošolskega zakona smo uvideli, da smo se zmotili
v svoji nadi po boljšem umevanju. Vse delo raznih anket je bilo zaman, vsi dobro
premišljeni njihovi sklepi so ostali glas vpijočega v puščavi.105

Njegovo razočaranje je torej temeljilo na ugotovitvi, da zakonski predlog ni
upošteval zamisli enotne šole, ki jo je Zaveza predstavila v Načrtu preustrojitve
in jo je podprla tudi anketa za reformo ljudskih in meščanskih šol ter učiteljišč.
Namesto skupnega zakona je prosvetni odbor pripravljal ločen predlog zakona
za srednje šole, kar je pomenilo, da je bil v Beogradu sprejet koncept, ki so ga
zagovarjali srednješolski profesorji v svoji anketi. Po Fleretovem mnenju pa ima
predlog – ob nekaterih vrlinah – še druge slabosti: "Preveč je vobče le kompromis srbijanskih in avstro-ogrskih osnovnih ljudskošolskih zakonov in v načelnih vprašanjih vzgojne organizacije šolstva ne prinaša nikakega izboljšanja."106
Uresničila se je bojazen, da bo pri pripravi novega zakonskega predloga prevladal kompromis, zaradi katerega se bo v državi najbolje organiziran šolski sistem
moral prilagoditi slabše organiziranemu srbskemu: "Vsled popustljivosti pri
organizaciji šolstva v Srbiji, Bosni in Hrvatski, v Vojvodini, v Dalmaciji in v Istri
namreč ne bo mogoče, da kedaj doseže ono v Sloveniji, zlasti v Štajerski Sloveniji; a če ne dviga višja obča kultura nižje, potegne druga prvo navzdol. In tega
se bojimo!"107 Predlog zakona je sicer predpisal osemletno šolsko obveznost,
toda z dodatkom: "Koliko od te dobe naj pohaja otrok v osnovno, a koliko v
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Protner, Pedagogika in izobraževanje učiteljev, str. 2.
Pav. Flere, "Srbski načrt za zakon o narodnih šolah v kraljestvu SHS", Učiteljski tovariš, 20. 8. 1919, št.
34, str. 1–2.
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Prav tam, str. 1.
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Prav tam.
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Prav tam.
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ponavljalno ali v meščansko šolo se odreja po krajevnih razmerah."108 Medtem
ko so se učitelji v Zavezi in anketi zavzemali za osemletno šolsko obveznost,
ki bi ji dodali še "dveletno obvezno nadaljevalnico", je predlog zakona glede
na krajevne razmere dopuščal, da otroci osemletno obveznost izpolnijo tudi v
ponavljalnih (torej nižje organiziranih nedeljskih) šolah. Čeprav je bila pri nas
že dosežena osemletna šolska obveznost brez ponavljalnic, se je Flere bal, "da
se najdejo tudi v Sloveniji ljudje, pri katerih bodo krajevne razmere urejale kako
'ponavljalno šolo' v odprti osemletni obveznosti".109
Še večje razočaranje pa je po Fleretovem mnenju predlog izobraževanja
učiteljev, ki s premikanjem starosti za vstop v učiteljišče na 14. leto in z ohranjanjem štiriletnega izobraževanja za ta poklic doseženi standard na tem področju
v Sloveniji celo znižuje.110
Podobno kritičen je bil do predloga šolskega zakona dva tedna pozneje
Drago Hude, ki ga je odločno zavrnil z besedami:
Za Slovenijo ta načrt v polnem obsegu absolutno ni sprejemljiv, ker to bi značilo
ne le stagnacijo šolstva, ampak tudi njegovo nazadovanje. Mi pa, ki živimo in
umrjemo za procvit naše šole, ne smemo pod nobenim pogojem trpeti tacih
škodljivcev na šolskem telesu, kot jih zahteva ta načrt. Menim, da raje žrtvujemo
misel po enotni šolski vzgoji, kot pa da sprejmemo predloženi načrt!111

Predlog zakona je bil objavljen v prilogi Učiteljskega tovariša 17. septembra
1919112 skupaj s pozivom učiteljem, naj podajo pripombe na zakon ter ugotovitvijo: "Novi načrt ne soglaša z našim osnutkom, ki smo ga prinesli kot prilogo v
9. številki letošnjega letnika "Uč. Tov.", in ki nam bo služil za podlago vseh naših
nadaljnih zahtev."113 To je bila ponovitev ugotovitve, ki jo je na zborovanju delegacije Zaveze 5. in 6. septembra izpostavil njen predsednik Luka Jelenc:
Že pred prevratom je začel Zavezin odsek za reformo šolstva sestavljati načrt
zakona preustrojitve narodnega šolstva. Lepo uspelo delo Zavezinega odseka je
bilo podlaga delu ankete, ki jo je bilo sklicalo nato v isto svrho poverieništvo za
uk in bogočastje v Sloveniji. V minulih dneh pa srmo dobili načrt šolskega zakona, ki ga je izdelal v to svrho sklican prosvetni odbor šolnikov v Beogradu. Več
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Prav tam, str. 1. Prim. "Načrt zakona o narodnih šolah za kraljestvo Srbov, Hrvatov in Slovencev.
(Izdelan od 'Prosvetnega odbora' v Beogradu)", Učiteljski tovariš – priloga, 17. 9. 1919, št. 38, čl. 3.
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Flere, "Srbski načrt za zakon o narodnih šolah v kraljestvu SHS", str. 1.
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Prav tam.
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Drago Hude, "K novemu šolskemu zakonu", Učiteljski tovariš, 3. 9. 1919, št. 36, str. 1.
112
"Načrt zakona o narodnih šolah za kraljestvo Srbov, Hrvatov in Slovencev".
113
Uredništvo, "Poziv vsemu učiteljstvu!" Učiteljski tovariš – priloga, 17. 9. 1919, št. 38.
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stvari je vzela ta anketa iz Zavezinega načrta, vendar ima ta načrt mnogo določil,
ki nasprotujejo principijelnim našim načelom in so za nas nesprejemljivi. Treba
bo še mnogo posvetovanj, da ustvarimo moderen šolski zakon, ki bo podlaga
krepkemu razvoju in napredku narodnega šolstva v blaginjo in lepšo in boljšo
bodočnost našega troimenskega naroda. Naša društva bodo dobila ta načrt v
pregled, da ga proučijo, izreko o njem svojo sodbo in stavijo izpreminjevalne
predloge.114

Toda še isti mesec so učitelji doživeli še večje razočaranje, kot ga je prinesel
predlog zakona. 18. avgusta 1919 je ministrstvo prosvete izdalo uredbo, s katero
je predpisalo učni načrt za triletna učiteljišča. O tem je na prvi strani Učiteljskega tovariša prvi poročal Pavel Flere v članku z udarnim naslovom Degradacija
učiteljske izobrazbe in podnaslovom Učiteljišča naj se skrčijo na tri letnike.115
Njegovo ogorčenje in razočaranje lahko razberemo v ugotovitvi, da "ni treba da
bi imeli skomine po pretekli dobi, ker smo vsi srečni, da je za nami; a b o j i m o
s e z a p r i h o d n o s t, če se nam hoče po t r i i n t r i d e s e t i h l e t i h nekaj
že posebi slabega nadomestiti s še slabšim!"116 V isti številki Učiteljskega tovariša
to uredbo obravnavata še dva prispevka. V prvem je avtor izpostavil, da uredba
znižuje pouk na učiteljiščih na tri letnike. Zgodilo se je to brez zaslišanja mnenja
učiteljstva o tem za kulturo in izobrazbo naroda tako važnem vprašanju. Znižanje
izobrazbe na učiteljiščih ne pomeni skrčenje strokovne izobrazbe za učiteijstvo,
temveč padec in znižanje splošne izobrazbe bodočega učiteljstva pomeni tudiji
nazadovanje splošne izobrazbe naroda.117

Podobno je v drugem prispevku avtor ugotavljal, da "ta odredba pomeni za
Slovenijo udarec šolstvu. Pričeli smo že padati nazaj namesto, da bi se dvigali
navzgor. Belgrajska vlada izdaje take odloke ne da bi prej zaslišala mnenje prizadetih pokrajinskih svetov."118
Razburjenje glede te uredbe se je kmalu poleglo. Izkazalo se je, da je bila
uredba mišljena samo za Srbijo. V zvezi s tem je Učiteljski tovariš zgolj na kratko
povzel novico, objavljeno v Slovencu, da se je o tem na ministrstvu prosvete
pozanimal podpredsednik Jugoslovanskega kluba in dobil naslednje pojasnilo: "Odprava 4. letnika se je pogrešilo javila pokrajinskim vladam. Odprava 4.
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Zborovanje delegacije "Zaveze jugoslovanskega učiteljstva" v Ljubljani, 5. in 6. sept. 1919. UT, št. 38, 17.
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115
Pav. Flere, "Degradacija učiteljske izobrazbe", Učiteljski tovariš, 24. 9. 1919, št. 39, str. 1.
116
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117
"Izšla je naredba o učnem načrtu za vsa učiteljišča", Učiteljski tovariš, 24. 9. 1919, št. 39, str. 4.
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letnika se je odredila samo za ozemlje bivše kraljevine Srbije in to radi velikega
pomanjkanja učnih moči."119
Kljub temu pa je bil ta zaplet samo potrditev spoznanja, kako velike so razlike v razvitosti šolstva med Slovenijo in južnim delom države in kako težko bo
reformirati šolstvo skladno z visokimi standardi slovenskih učiteljev. To je potrdil tudi razvoj dogodkov v desetletju, ki je bilo potrebno, da je bil v novi državi
končno sprejet osnovnošolski zakon.120

Pedagoškoteoretske smeri med obema vojnama
Strokovni nivo pedagoške misli je bil na Slovenskem ob koncu 19. stoletja
že dovolj razvit, da je lahko reflektiral pedagoške tokove razvoja pedagoške
znanosti v svetu. K temu je nedvomno veliko prispevalo pedagoško izobraževanje na učiteljiščih in kvalitetna strokovna izobrazba učiteljev. Fin de siecle
je bil čas izrazite pluralizacije pedagoške teorije. Pod vplivom kritike kulture
se je vedno bolj uveljavljalo spoznanje, da obstoječa šola ni sposobna zagotoviti tega, kar je obljubljala pedagoška teorija – oblikovanje avtonomnega
posameznika. Namesto zrelosti in svobode naj bi šola zatirala originalnost in
kreativnost ter posameznika ukalupljala v prevladujoče socialnopolitične,
ideološke in duhovne vzorce, prevladujoč intelektualistični model šole pa naj
bi zatiral razvoj osebnosti in človeka oddaljeval od njegovega bistva.121 Kritika
kulture, meščanske družbe ter šole je predstavljala ozadje nastanka mladinskega gibanja, v okviru katerega so se mladi začeli zavzemati za pravico do
oblikovanja lastnega kulturnega stila. V to dogajanje se je vključila psihologija, ki je v tem obdobju z naslonitvijo na empirično znanstveno metodologijo
obetala, da je za številna vprašanja o naravi otroka, pouka in šole mogoče najti
zanesljive načine pedagoškega vodenja. Ta obet se nikoli ni izpolnil, toda v
pedagoški misli se je takrat zakoreninila ideja, naj vzgoja izhaja iz otrokove
narave. Hkrati pa je bil to čas hitrega industrijskega razvoja, ki je s seboj prinesel številne socialne, ekonomske, kulturne in politične probleme razvitega
kapitalizma ter delavsko gibanje. Pedagogika je na to raznolikost izzivov časa
reagirala z različnimi odgovori – to je bil čas izrazite pluralizacije pedagoške
teorije, ki se je na Slovenskem izraziteje manifestirala v obdobju med obema
vojnama.122
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Prevladujoča pedagoška paradigma druge polovice 19. stoletja je bil
herbartizem,123 pedagoška smer, ki je dobila ime po J. F. Herbartu (1776–1841),
nemškem pedagogu, ki velja za utemeljitelja pedagogike kot znanosti. Herbart
si je pedagogiko zamislil kot normativno znanost, v kateri filozofija definira
vzgojne cilje, psihologija pa sredstva za doseganje teh ciljev. Herbartov teoretski koncept so v drugi polovici 19. stoletja šolski praksi prilagodili njegovi naslednki – herbartisti. Pouk je bil pri njih razumljen kot temeljno vzgojno
sredstvo, zato so herbartisti največ pozornosti namenjali artikulaciji pouka v
skladu s psihološkimi zakonitostmi mišljenja – ta didaktični koncept je znan
pod imenom formalne stopnje. Reformska pedagoška gibanja so herbartistični
pedagogiki pripisovala krivdo za vse tiste atribute šole, ki jih slabšalno povzemamo v geslu "stara šola" (formalizem, shematizem, intelektualizem, avtoritarnost, disciplina …). V Sloveniji je bil vodilni predstavnik te pedagoške smeri
Henrik Schreiner, ki pa je znal teoretsko relevantnost tega koncepta ločiti od
formalističnega pretiravanja. V tej obliki je herbartizem ostajal prisoten v šolski
praksi in na učiteljiščih tudi v času med obema vojnama.
Duhoslovna oziroma kulturna pedagogika124 se je izoblikovala kot odgovor na vdor pozitivizma v humanistične in družboslovne vede. Njeni predstavniki so vzgojo pojmovali kot posameznikovo vraščanje v svet zgodovinsko
pogojenih objektivnih vrednot, ki so jih raziskovali s pomočjo hermenevtike. V
okviru te pedagoške smeri se je izoblikovala zahteva, da sta vzgoja in pedagogika relativno avtonomni, to pa je vključevalo tudi zahtevo, da morajo biti otroci
zaščiteni pred različnimi vrstami indoktrinacij. Šlo je za zahtevo (značilno za
to smer), da se vzpostavita pedagoška odgovornost in pedagoški odnos med
vzgojiteljem in gojencem, predpostavljalo pa se je tudi specifično razumevanje
odnosa med teorijo in prakso. Tako kot na nemških univerzah se je tudi pri nas
ta pedagoška smer uveljavila v akademskem okolju. Najpomembnejša predstavnika te pedagoške smeri v Sloveniji sta bila Karel Ozvald in Stanko Gogala.
Reformska pedagogika125 se je izoblikovala kot najradikalnejši odgovor
na kritiko stare šole. Eno osrednjih gesel njenih predstavnikov je bilo, naj se
vzgojni smotri izpeljujejo iz otrokove narave in naj se celotna vzgoja podredi
otrokovim potrebam, željam, interesom in sposobnostim. Vzgoja je bila pojmovana kot proces naravnega razvoja oziroma zorenja; vzgojitelj naj ta proces le
spremlja in podpira. Didaktična podoba pouka je v tem pedagoškem konceptu
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Edvard Protner, Herbartistična pedagogika na Slovenskem (1869–1914) (Maribor, 2001); Edvard
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izpostavljala otrokovo aktivnost, samostojnost, ustvarjalnost. Najbolj celovito
je to pedagoško smer pri nas zastopal Anton Osterc, ob njem pa je bil viden
predstavnik te pedagoške smeri tudi Fran Žgeč, ki je na uveljavitev te pedagoške smeri med slovenskimi učitelji močno vplival z nekaterimi formulacijami v
programu dela mariborske Pedagoške centrale.
Socialnokritična pedagogika126 je bila v zgodovinskem razvoju tesno povezana z razvojem delavskega gibanja in marksistično kritiko družbe. Njeni predstavniki so vzgojo pojmovali kot socialni proces posameznikovega vraščanja v
družbo, vzgojne smotre pa so izpeljevali iz analize socialnih razmer, v katerih
otrok odrašča, in iz marksistične vizije družbenega razvoja. V Sloveniji so bili
najizrazitejši predstavniki te pedagoške smeri levo usmerjeni učitelji in simpatizerji socialističnih idej, organizirani v Učiteljskem pokretu, ki so z empiričnim proučevanjem in prikazovanjem bednih socialnih razmer delavskega ter
kmečkega otroka kritizirali tudi tedanjo družbeno ureditev in nepravičnost
dostopa do izobraževanja. Izhajali so iz prepričanja, da ni mogoče izvesti učinkovite šolske reforme, ne da bi se poprej izboljšalo slabo socialno, gospodarsko
in kulturno stanje ter s tem povezan politični sistem.
Razvoj katoliške pedagogike127 je bil med obema vojnama manj izrazit kot
pred 1. svetovno vojno. Vključevala je številne ideje drugih pedagoških smeri,
njena posebnost pa sta izpostavitev božjega razodetja kot osnovnega vira pedagogike ter iz tega izpeljano pojmovanje verske vzgoje, kar je nazorno pokazala
polemika med Gogalo in Alešem Ušeničnikom v reviji Čas.

Predlogi šolske reforme v letu 1919
V letu 1919 je bil pedagoški tisk poln predlogov, kako naj bi bili urejeni posamezni vidiki delovanja šolskega sistema v novi državi. Predstavili bomo tri besedila, ki glede na obseg, poglobljenost in celovitost, pa tudi glede na avtoriteto
njihovih avtorjev predstavljajo ključne programske dokumente leta 1919, ko
se je v novi državi formirala vizija sistemskih in vsebinskih rešitev osnovnega
šolstva v prihodnosti.

Zavezin načrt reforme šolstva
Kontekst Zavezinega Načrta preustrojitve smo že opisali. Čeprav se je tega načr-
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Prim. prav tam, str. 65–81.
Prim. prav tam, str. 81–92.
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ta prijelo poimenovanje Flere-Ganglov,128 to ni povsem točen niti bibliografski
niti vsebinski zapis. Načrt je izšel kot priloga Učiteljskega tovariša 28. februarja
1919 in v kolofonu je navedeno, da je publikacijo "sestavil odsek Zaveze jugoslovanskega učiteljstva za preustrojitev šolstva". Dejansko so avtorji prispevkov
štirje: prvo poglavje z naslovom Temeljna načela je napisal Pavel Flere. Drugo
poglavje z naslovom Posebna načela je razdeljeno na dve podpoglavji: prvo z
naslovom Ženska narodna vzgoja je napisala Marija Kmetova, drugo z naslovom Izvenšolske vzgojne naprave pa je napisal Jan Baukart. Osrednje in najbolj obširno (30 strani) poglavje z naslovom Načrt šolskega zakona sta napisala
Pavel Flere in Engelbert Gangl, na koncu sledijo še Fleretove Pripombe k šolskemu zakonskemu načrtu.
Poglejmo si nekaj ključnih poudarkov iz uvoda. Že prvi odstavek Fleretovega uvodnega besedila nakazuje orientacijo, ki sledi kritiki šole iz predvojnega
obdobja in se zavzema za reformo v duhu novih pedagoških tokov. V misli, da
"šole ne smejo biti le učilnice, marveč morajo za svoje delo postaviti na prvo
mesto vzgojo", je zaobjeta celotna logika kritike intelektualizma t. i. "stare šole",
hkrati pa je ta misel toliko splošna, da se v njej lahko prepoznajo duhoslovna, reformska in socialnokritična pedagogika. Tudi v nadaljevanju ne izstopajo poudarki, ki bi jih bilo možno neposredno povezati s specifično pedagoško
smerjo, vendar to tudi ni namen publikacije. V ospredje stopajo pogledi na
vprašanja sistemske ureditve šolstva v novi državi, pri tem pa Flere kot vodilno načelo izpostavi vzgojo, ki se podreja ideji narodne skupnosti. Gre za izrazito favoriziranje socialne vzgojne orientacije na račun individualne. Temeljni
pogoj uspeha takšne vzgojne orientacije ter bistveno moralno načelo vidi Flere
"v enotni organizaciji narodne mladinske vzgoje".129 S socialnovzgojno orientacijo se sklada tudi odmik od klasičnega vzgojnega ideala, ki je vzgojo vedno
postavljal v funkcijo vzgoje človeka zaradi njega samega. V nasprotju s tem idealom imamo v Načrtu preustrojitve opraviti s tipično pragmatično orientacijo,
ki vzgojo postavlja v funkcijo potreb dela:
Pri šolstvu posebe pa moramo pomniti, da ima vse šolstvo kot učna uredba korenine v socialnih potrebah naroda. Ekonomska izraba narodnih sil terja ravno
zaradi teh potreb tudi v enotnem narodnem šolstvu diferenciacijo šolstva
[poudarjeno v originalu – op. E. P.] z ozirom na zmožnosti in nagibe učencev.130
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razumeti, da je ta načrt že od začetka leta 1919 predstavljal okvir razprave o reformi šolskega sistema.
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Diferenciacijo Flere razume kot didaktični problem, kjer pride do izraza
individualizacija, ki naj omogoči vsakemu posamezniku, "da neenake individualne sile razvija v oni smeri, ki odgovarja zmožnosti in nagnjenju posameznega
individua".131 V tem kontekstu Flere izriše raznoterost v organski celoti šolstva:
vzgojni cilji so enotni, učni cilji pa se prilagajajo posameznikovim sposobnostim in kulturnim in gospodarskim potrebam naroda.
Načrt osnovnošolskega zakona ter predlog izobraževanja učiteljev ter njihovega pravnega položaja, ki sta ga pripravila Flere in Gangl,132 je v strokovni
javnosti pritegnil zelo veliko pozornost. Ta predlog je Flere še dodatno komentiral v zadnjem poglavju z naslovom Pripombe k šolskemu zakonskemu načrtu133 (v nadaljevanju Pripombe). Tukaj je pojasnil, da to ni načrt za celoten šolski sistem, temveč se nanaša samo na tisti del šolskega sistema, ki ga pokrivajo
učitelji, združeni v Zavezi, dotika pa se tudi drugih delov sistema, vendar zgolj
z najsplošnejšimi smernicami. V ozadju je seveda razmislek, da posameznega
dela ni mogoče prenavljati brez razmisleka o celoti.
Tradicionalno je v šolskih zakonih najbolj izpostavljen 1. člen, ki običajno
definira vzgojne cilje. V Ganglovem in Fleretovem predlogu izstopa dejstvo, da
ta člen niti z besedo ne omeni verske vzgoje, ki je bila temeljni poudarek vseh
prejšnjih zakonov. Namesto tega 1. člen izpostavlja etično, narodno in telesno
vzgojo ter pouk, ki naj krepi samostojnost. Verouk seveda tudi v tem zakonskem načrtu ostaja šolski predmet, toda odnos do vpliva Cerkve na šolsko
vzgojo otrok jasno definira 6. člen:
Posamezne cerkve ali verske družbe poučujejo, ne dotikaje se vrhovne nadzorstvene pravice države, mladino v verstvu svoje konfesije. Na vzgojevalno in ostalo
poučevalno delo v šoli pa nima nobena cerkev vpliva. Učitelji javnih šol se na
noben način ne morejo siliti k temu, da bi kakorkoli sodelovali pri pouku verstva
ali pri verskih (cerkvenih) vajah in pobožnostih šolske mladine.134

Takšna formulacija je seveda odražala odnos liberalnega učiteljskega tabora do vprašanja verske vzgoje.
Namesto prej uveljavljenega poimenovanja ljudske in meščanske šole predlagatelja vpeljeta novo poimenovanje narodno in narodno višje šolstvo – oba
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šolska tipa sta predstavljena v 1. poglavju. Po Fleretovi razlagi gre tu za načelno
odločitev, ki že na ravni novega poimenovanja opozarja na smoter šole, da "služi
narodu in izobrazbi vseh sil v njem. 'Ljudska šola' in podobna zaznamovanja so
dovolj dolgo že s svojim imenom kazala, da ta šola ni smela biti narodna."135
Narodne šole naj bodo koedukacijske šole, ki nudijo otrokom trden in širok
temelj za splošno in nadaljnje izobraževanje. Predmetnik se lahko glede na število razredov razširi tudi z drugim jezikom (srbohrvaščino) ali primernimi ročnimi deli za dečke (ženska ročna dela so obvezna). Učni jezik je lahko samo
materinščina učencev. O tem, koliko let naj traja narodna šola, najdemo omembo v poglavju o višjih narodnih šolah, kjer 16. člen predpisuje, da "narodna višja
šola obstaja iz najmanj štirih razredov, ki se naslanjajo na peti letnik narodne
šole. Eventuelni peti (šesti) razred narodne višje šole je strokovno-praktičnega
značaja."136 To precej nejasno formulacijo vsaj deloma pojasni Flere, ko razlaga,
da njun predlog premešča šolsko obveznost od 6. do 14. leta na od 7. do 15. leta,
"da pa ostane uspeh pridržan vzgojnemu vplivu še po izpolnjenju šolske obveznosti v osnovni šoli ter se obenem razvija lahko praktična, strokovna strokovna stran pouka, je za vsakogar, ki je dovršil obvezno narodno šolo, še obvezen
obisk v najmanj enoletni nadaljevalnici s strokovnim značajem".137
V zakonskem predlogu ne najdemo kakšnih konkretnih didaktično-metodičnih usmeritev, na podlagi katerih bi si lahko predstavljali, katero pedagoško
paradigmo sta avtorja zagovarjala. Zakonski predlog omenja le, da "metodični
poudarek pri pouku v narodni šoli daje stvarnoformalna stran pouka".138 Kaj
je s tem mišljeno, nam pojasni Flere v Pripombah. Zahtevana "stvarnoformalnost, ki dajaj pouku metodični poudarek, pove, da stojimo pri pouku – šoli na
stališču, kakršno določa moderno vzgojeslovje: Pouk le razvijaj vse duševne
sile vzgojno in izobraževalno do samostojnosti pri učenčevem delu; to delo pa
ne bodi kvantitativno, nego le kvalitativno."139 Iz tega razberemo precej jasen
namig na koncept delovne šole, ki se je od preloma stoletja naprej navezoval na
prizadevanja za reformo šole – v tistem času je bila to vsekakor izrazito moderna pobuda. Pri tem je Flere zavzel tudi povsem jasno stališče glede tega, katera
linija tega koncepta naj se uveljavi. Medtem ko so nekateri delovno šolo razumeli v smislu uvajanja ročnega dela kot strokovnega predmeta v šolah, je Flere
zagovarjal pristop, ki ročno delo razume v smislu otrokovega samostojnega
duhovnega ustvarjanja.
135

Flere, "Pripombe k šolskemu zakonskemu načrtu", str. 61.
Flere in Gangl, "Načrt šolskega zakona, ki določa temeljna načela za narodno in narodno višjo šolo ter
za izobrazbo in pravno stališče učiteljstva na teh šolah", str. 35.
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Flere, "Pripombe k šolskemu zakonskemu načrtu", str. 62.
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Flere in Gangl, "Načrt šolskega zakona, ki določa temeljna načela za narodno in narodno višjo šolo ter
za izobrazbo in pravno stališče učiteljstva na teh šolah", str. 31.
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Flere, "Pripombe k šolskemu zakonskemu načrtu", str. 61–62.
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Zanimivo je tudi Fleretovo in Ganglovo določilo, naj bo pouk "vedno v
soglasju z znanstveno ugotovljenimi ali vsaj točasno priznavanimi resnicami".140
To določilo je bolj kot didaktično napotilo treba razumeti v kontekstu odpora
do prilagajnja vsebine pouka cerkveni doktrini.
Tudi višje narodne šole sta si Flere in Gangl zamislila kot koedukacijske
šole. Njihov namen je nuditi splošno izobrazbo, tako kot narodna šola, vendar
s posebnim ozirom na potrebe družbe, hkrati pa omogočiti nadaljevanje šolanja na raznih strokovnih šolah. Skladno s prejšnjo ureditvijo to seveda pomeni, da po njenem zaključku ni mogoče nadaljevati šolanja na srednjih šolah
(gimnazijah, realkah). V teh šolah naj bi bili v ospredju realni predmeti, prilagojeni potrebam kmetijstva, obrti ali trgovine. Neobvezni učni predmeti so
lahko drugi živi jeziki, stenografija, strojepisje, kmetijski pouk itd. "z ozirom na
kulturni značaj okrožja, ki se je zanjo šola ustanovila",141 kar pomeni, da je ob
neformalnem skupnem učnem načrtu, ki ga pripravijo učiteljske konference,
predvidena tudi priprava posebnega učnega načrta, ki se ozira tudi na posebne
krajevne razmere. Vsaka narodna višja šola je samostojna ustanova in se ne sme
združevati z drugo narodno višjo šolo ali narodno šolo.
Zanimivo je, da avtorja najobsežneje in najpodrobneje predstavita zamisel
pravnega položaja učiteljev, kar nam (ponovno) ilustrira, kako močno je bila
prisotna želja, da se od samega začetka nove države učiteljem zagotovi ustrezen
gmotni položaj. Bistven pogoj za to je bil seveda to, da se učitelji klasificirajo kot
državni uradniki in uradne osebe – to sta Flere in Gangl predlagala v 24. členu.
Sledijo poglavja o ustanavljanju narodnih in narodnih višjih šol, financiranju
in šolski upravi. Tukaj pride do izraza prizadevanje učiteljev za njihovo večjo
vključenost v upravni aparat. Kot pojasnjuje Flere, Predlog opušča krajevne
šolske svete, ker postanejo ti s podržavljenjem celotnega šolstva nepomembni. Sestava drugih šolskih uradov (okrajnih in višjih šolskih svetov) pa izhaja
iz demokratičnega načela, naj imajo predstavniki različnih interesnih skupin v
teh dveh organih svoje zastopnike. Njihova naloga naj ne bo več nadzor, kot je
to bilo prej, temveč upravljanje šolskih zadev. Zato se tudi odpravljajo nadzorniški nazivi in izraz "nadučitej". Bistven pa je poudarek, naj nove šolske "voditelje" in "upravitelje" volijo učitelji sami.142
Zadnje poglavje obravnava učiteljsko izobrazbo in usposobljenost. V primerjavi s predlogi zakonskih rešitev za narodne in višje narodne šole so bili
Fleretovi in Ganglovi predlogi nove organizacije izobraževanja učiteljev bistveno bolj radikalno novi. Sicer ne zapišeta izrecno, naj se učiteljišča statusno ize-
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Flere in Gangl, "Načrt šolskega zakona, ki določa temeljna načela za narodno in narodno višjo šolo ter
za izobrazbo in pravno stališče učiteljstva na teh šolah", str. 32.
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načijo s srednjimi šolami (gimnazijami, realkami, realnimi gimnazijami), toda
v to smer se nagiba zahteva, naj bo splošna izobrazba, ki jo nudijo učiteljišča,
enakovredna splošni izobrazbi višjih letnikov srednjih šol. Pogoj za sprejem v
1. letnik učiteljišča naj bo zaključena nižja srednja šola ali pa zaključena narodna višja šola. Največjo novost predstavlja zahteva, da pridobijo bodoči učitelji strokovno izobrazbo po zaključenem učiteljišču na dvoletnih pedagoških
koedukacijskih visokih šolah, ki bi bile samostojni zavodi z lastno knjižnico ter
znanstvenimi laboratoriji za eksperimentalno psihologijo in pedagogiko. Te
pedagoške visoke šole bi bile združene z vadnicami. Za učitelje narodnih višjih
šol pa sta si predlagatelja zamislila, da bi ti morali po končani višji pedagoški
šoli obiskovati še letne tečaje na Filozofski fakulteti in na tehniki ali umetnostni
akademiji. Medtem ko je prej zadostovalo zaključeno učiteljišče in za učitelje
meščanskih šol zaključen tečaj, ki so ga organizirala učiteljišča, je Fleretov in
Ganglov predlog sedaj predvidel za ta poklic visokošolsko izobrazbo. Flere to
utemeljuje tudi na podlagi prepričanja, da je
vzgojeslovje znanstvo, za kakršno je potreben poseben prostor med eksaktnimi
znanostmi na vseučilišču. /…/ Vzgojeslovje se mora tudi na vseučilišču osamosvojiti in ne sme ostati še nadalje samo privesek modroslovja, kjer se ne povzpne nikdar do praktične znanosti, kakršna pa v resnici je in kot kakršna se mora obravnavati.143

Dejansko je ta Fleretova ugotovitev še isto leto z ustanovitvijo Univerze
v Ljubljani ter pedagogike kot študijskega področja na Filozofski fakulteti144
dobila potrditev, vse do 60-ih let 20. stoletja pa so ostale neuresničene ideje in
zahteve za dvig učiteljske izobrazbe na visokošolski nivo.145
Flere in Gangl sta se v svojem načrtu za najsplošnejšimi smernicami (ena
stran) dotaknila tudi srednjega šolstva. Ideja, ki jo tukaj nakažeta, je, naj se nižje
srednje šole z vsebino splošne izobrazbe vedno bolj približujejo vsebinam višjih narodnih šol, kar naj bi vodilo v postopno združitev obeh. Njun načrt ne
predvideva več gimnazij, realk in realnih gimnazij, temveč samo narodne višje
srednje šole s tremi oddelki: humanističnim, realnim in pedagoškim.146
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Prav tam, str. 65.
Tadej Vidmar, "Oddelek za pedagogiko in andragogiko, Krajša zgodovina oddelka in predmet poučevanja", v: Slavnostni zbornik ob 100-letnici Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, ur. Gregor Pompe,
(Ljubljana, 2019), str. 60–62.
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Zdi se, kot da je bil načrt pripravljen v naglici, saj ima naslednje (9.) poglavje
le naslov (Narodno strokovno šolstvo), poglavje 10, ki naj bi govorilo o narodnem visokem šolstvu, pa se začne s točko B. Zasebno šolstvo. V zvezi s tem predlagata prepoved ustanavljanja novih zasebnih učilišč in vzgojevališč, obstoječa
pa naj se čim prej podržavijo. To odločno nasprotovanje do zasebnih šol Flere
utemeljuje s socialnimi razlogi in demokratičnimi načeli, zaradi katerih
moramo biti načelni nasprotniki vseh in vsakršnih zasebnih učnih zavodov, ki
otrokom gotovih slojev dovoljujejo protekcijo in predpravice. Načeloma pohajaj
vsak otrok le javno šolo, kjer pride v dotiko z otroki vseh narodnih slojev in kjer
se izgublja oni duh različnih, umetno ustvarjenih kast, ki ovira socializacijo in
podemokračenje človeške družbe.147

V Slovenskem učitelju so izid Načrta preustrojitve registrirali s kratko novico, da so ga dobili neposredno pred izidom številke, da pa "v modernem duhu
sestavljeni načrt priča o pridnosti sestavljateljev, ki so: Gangl, Flere, Baukart
in Marija Kmetova".148 Temeljitejšo recenzijo je v naslednji številki objavil urednik Slovenskega učitelja Franc Fabinc.149 Povsem pričakovano je bil zanj – kot
reprezentativnega člana Slomškove zeze – najbolj sporen 1. člen, ki vzgojnega smotra šole ni opredelil v verskem smislu. Izrazil je skrb, da bi državni zbor
potrdil takšno formulacijo, ker ima splošna etika
obsežnejšo podlago kakor krščanska ali recimo verska etika in državni zbor utegne sprejeti za okvirno načelo splošno etiko. V svobodni in demokratični državi bi
bilo krivično siliti svobodomiselca, da vzgaja svoje otroke v smislu verske etike,
ravno tako krivično pa bi bilo, če bi moral katolik, pravoslavni ali mohamedanec
vzgajati svoje otroke po načelih splošne etike, če jo smatra najbolje izraženo v
verski etiki.150

Zato je predlagal, da se ta člen dopolni s formulacijo, "da ima vzgojno etiko
določiti konkretno v smislu verstva ali proti verstvu šolska občina, okrožni ali
pokrajinski zastop. Le na ta način se bo mogoče izogniti konfliktom."151 Tako
bi imeli starši možnost, da prek javnih zastopov vplivajo na konfesionalno ali
nekonfesionalno opredelitev vzgojnega cilja v konkretnem šolskem okraju.
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Flere, "Pripombe k šolskemu zakonskemu načrtu", str. 63, str. 67–68.
"Načrt preustrojitve šolstva in narodne vzgoje", Slovenski učitelj 20, št. 3 (1919), str. 74.
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Sledi vrsta predlogov drugačne formulacije posameznih členov (predvsem
tistih, ki se nanašajo na šolsko upravo), ki pa ne predstavljajo večjega nestrinjanja na načelni ali sistemski ravni. Pomembno neskladje pa zasledimo glede
izobraževanja bodočih učiteljev. Flere in Gangl sta s predlogom, da se izobraževanje uzakoni na ravni dvoletnih pedagoških visokih šol, pomembno dvignila raven do tedaj predvidenega učiteljišča, toda Fabinc je to raven postavil
še mnogo više. Člen, ki definira učiteljsko izobrazbo, naj se glasi: "Strokovno
pedagoško in znanstveno naobrazbo podeljuje učitelju filozofska fakulteta na visoki šoli, ki ima poseben oddelek za pedagogiko z vsemi pomožnimi
vedami."152 Čeprav je bila tako visoko postavljena zahteva za tisti čas naravnost
utopična,153 jo je Fabinc odločno zagovarjal in utemeljeval,154 Slomškova zveza
pa je na njegovo pobudo to zahtevo predstavila tudi vseučiliški komisiji, kot
smo videli zgoraj. Učitelji katoliškega tabora in njihovi predstavniki so sicer na
šolskem področju zagovarjali rešitve, ki jih smemo označiti za tradicionalistične, toda prizadevanje Slomškove zveze za univerzitetno izobraževanje učiteljev
sodi med najbolj moderne ideje tistega časa. Pri tem pa se vendarle zdi, da je bila
to predvsem zamisel Franca Fabinca.
Fabinčevo kritiko Zavezinega načrta je treba brati v luči takratnega prizadevanja za sodelovanje med obema učiteljskima organizacijama, zato je ta
kritika sorazmerno blaga. Bistveno bolj ostra je bila kritika, ki jo je v reviji Čas
objavil Aleš Ušeničnik.155 Že uvodoma sestavljavcem, ki jim ne odreka strokovnosti, očita, da so načrt pripravili v ozkem krogu učiteljev, ki pripadajo krogu
"tako zvane nemške 'nationale Einheitsschule'".156 Pojem narod so po njegovem
sestavljavci neupravičeno zožili na politično kategorijo in zato zahtevajo centralizirano organizirano državno šolstvo. V tako organiziranem šolstvu pa ni
prostora za kulturne posebnosti Slovencev v skupni državi: "Ali si misli načrt,
da je namen jugoslovanskega narodnega šolstva, izločiti ali izravnati vse, kar je
svojskega, osebinskega, četudi kulturno dragocenega, v treh plemenih SHS, ali
v drugih organizacijah jugoslovanskega naroda, v družini in cerkvi?"157 Namen
podržavljenja šolstva sta po Ušeničnikovem mnenju ukinitev cerkvenih zasebnih šol in odprava verske vzgoje v narodnih šolah. Tako kot Fabinc je bil tudi
Ušeničnik kritičen do tega, da predlagani vzgojni smoter ne omenja verske
vzgoje: "Filozofično-etična zmota pa je misel, da je možna globoka življenjska
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socialna etika brez religije."158 V ta kontekst pa je Ušeničnik postavil tudi prizadevanje učiteljev za večjo participacijo v upravnem šolskem aparatu. V zvezi s
tem je Ušeničnik izpostavil tradicionalno katoliško doktrino odnosa med družino, državo in Cerkvijo:
Mi umevamo težnje učiteljev po samostojnosti in jim upravičene samostojnosti
zlasti v strokovnem oziru nikakor ne odrekamo. Toda tudi oni morajo priznati
načelo, da pa vendar niso učitelji tisti, ki bi imeli o vzgoji otrok prvo in zadnjo
besedo. Prvo in zadnjo besedo morajo imeti tisti, ki so prvi in zadnji dolžni skrbeti
za vzgojo otrok. Ti so: rodbina, država in cerkev.159

Omenimo na tem mestu še poglede na reformo šolskega sistema, ki jih je
Flere objavljal v reviji Demokracija. Njen podnaslov Socijalistična revija nas
usmerja k sklepu, da bi tukaj lahko naleteli na stališča, ki bi jih bilo mogoče
povezati s socialnokritično pedagoško paradigmo. O šolski reformi je Flere
tukaj prvič pisal leta 1918 še v času vojne.160 V članku, kjer razmišlja o viziji šolstva po vojni, Flere razvija predloge in argumentacije, ki jih je pozneje uporabil
tudi v Zavezinem Načrtu preustrojitve. Tudi tukaj je rdeča nit razmišljanja narodna in enotna šola, močno pa je izpostavil tudi zahtevo, naj bo izobraževanje
dostopno vsem, ne glede na njihov socialni položaj:
Kakor hitro pa smo prevzeli za preustrojitev šolstva in narodne vzgoje načeli socijalizma in demokratizma, moramo zahtevati za šolo obvezno ureditev vselh onih
socijalnih naprav, ki se je doslej za nje zavzemala potreba in usmiljenje: šolske
kuhinje, zavetišča, prostost vsega pouka, odprava šolnine, ustanove in podpore,
ki omogočajo ubožnim otrokom razvoj sil po njihovem nagnjenju itd., kakor tudi
ureditev učiteljskega vprašanja po demokratičnih načelih. A teh socijalnih naprav
ne zahtevamo več iz usmiljenja, nego iz socijalne pravičnosti, kar je bila doslej
dobra volja karitativnosti, postane poslej dolžnost družbene pravičnosti napram
vsakemu posameznemu udu naroda, stoječega na demokratičnem stališču.161

Gre za pomemben poudarek – Flere je tukaj vpeljal koncept socialne pravičnosti kot družbene odgovornosti, ki ga pozneje v Načrtu preustrojitve v
takšni obliki ne zasledimo več. Po drugi strani pa Flere – v primerjavi s konceptom, ki sta ga z Ganglom predstavila v Načrtu preustrojitve – od načela enotno-
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sti šolskega sistema pomembno odstopa. V obravnavanem članku je namreč
predlagal enotno nižjo štiriletno splošno ljudsko šolo (od 6. do 9. leta), ki ji sledita dva tipa višje štiriletne splošne ljudske šole (od 10. do 14. leta): "a) za manj
nadarjene v smislu današnjih štirih višjih stopenj osemrazrednic s posebnim
poudarkom stvarnoformalne strani pouka; b) za nadarjenejše v smislu današnjih meščanskih šol, kjer nastopa poleg stvarnoformalne strani pouka pouk
v realijah kot strokah."162 Videli smo, da sta Flere in Gangl v Načrtu preustrojitve za nižjo sekundarno raven šolskega sistema predlagala dva tipa šol: enotno
višjo narodno šolo in nižjo srednjo šolo, medtem ko Flere tukaj predlaga tri tipe
šol: višjo ljudsko šolo za manj nadarjene in ločeno za nadarjenejše ter triletno
skupno realno gimnazijo (nižja skupina). V primerjavi s prizadevanji za večjo
enotnost šolskega sistema, ki je bila značilna za socialistično orientirane kroge,
predstavlja ta Fleretov predlog bistveno bolj v preteklost zazrt koncept, kot ga
je pozneje zagovarjal skupaj z Ganglom. Merilo za presojo, v kolikšni meri so se
domači šolski reformatorji približali socialističnim idealom, nam nudi prevod
kulturno socijalističnega programa, ki je bil v začetku leta 1919 sprejet na zborovanju Zveze duševnih delavcev na Dunaju. Prevod je objavila Demokracija
s pripisom: "Nobena socijalistična stranka, ki se zaveda, da mora stremeti vse
njeno politično, gospodarsko in izobraževalno delo k najpopolnejši kulturi,
ne sme prezreti tega programa."163 Program definira cilje in zahteve na področju zunanje in notranje politike, gospodarstva, prava, spolnosti, umetnosti ter
seveda tudi vzgoje. Značilne socialistične zahteve na tem področju so bile
enotne šole do 18. leta: brezplačno šolanje (tudi stanovanje in hrana); samouprava učencev-; odprava izpitov; načelo pouka naj bo zgrajeno na delovni metodi; združitev telesnega in duševnega dela; vzgoja k svetovnemu in družbenemu
pojmovanju; psihofizični razvoj potom ročnega dela, telesne kulture in ritmične
gimnastike; premestitev šol na kmete; osnovanje svobodnih šolskih in mladinskih občin, šolskih republik, ljudskih, kmetiških in potovalnih vseučilišč.164

Schreinerjev načrt reforme šolstva
Henrik Schreiner je do smrti aprila leta 1920 užival izjemen ugled med učitelji
in kulturniki, ne glede na njihovo svetovnonazorsko ali politično usmeritev.165
Izjemno pedagoško avtoriteto si je pridobil že kmalu po prevzemu mesta rav-
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"Kulturno socijalističen program", Demokracija 2, št. 8–12 (1919), str. 87–90.
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natelja državnega moškega učiteljišča v Mariboru leta 1890, in to na različnih
področjih strokovnega delovanja. Schreiner je v delo mariborskega učiteljišča
vnesel najsodobnejše pedagoške inovacije tistega časa in po njegovi zaslugi je
postalo to učiteljišče center pedagoške odličnosti v slovenskih deželah. Bil je
vpliven govorec na velikih zborovanjih slovenskih učiteljev. Njegov govor z
naslovom Najnovejše reformatorne težnje na pedagogiškem polji na 5. skupščini Zaveze slovenskih učiteljskih društev v Mariboru leta 1893166 lahko ocenimo
kot programsko izhodišče, ki je slovensko pedagogiko povezalo s prevladujočo herbartistično doktrino tistega časa. Schreiner je bil tudi izjemno spoštovan
šolski nadzornik v mariborskem okraju (1892–1899), pisec učbenikov in predsednik Slovenske šolske matice.167 Nedvomno je bila Schreinerjeva priljubljenost tudi posledica njegove sposobnosti distanciranja od radikalnih izpeljav
nekaterih pedagoških konceptov ter zagovora zdravorazumskih rešitev, ki so
lahko naletela na najširši konsenz.168 V tem kontekstu je bila seveda tudi njegova razprava Preosnova jugoslovanskega vzgojstva v zmislu demokratizma169
deležna velike pozornosti. Tu gre za drugačen slog pisanja, kot smo ga videli
v Zavezinem Načrtu preustrojitve, ki je poskušal nakazati čim bolj konkretne
zakonske rešitve prihodnje ureditve šolstva. Schreiner namesto tega ponuja
predvsem načelne usmeritve, ki jih poskuša teoretsko umestiti in podkrepiti.
Njegova razprava je odraz dolgoletnih izkušenj in izredne pedagoške načitanosti.
Schreiner je v svojem besedilu le mimogrede omenil Zavezin Načrt preustrojitve. Predvidevamo lahko, da je imel večji del svojega besedila napisan že pred
izidom Zavezinega načrta, zato ga ne komentira podrobneje. Zapiše le, da smo
"z veseljem /…/ pozdravili 'Načrt za preustrojitev našega šolstva', ki ga je sestavil
odbor Zaveze avstr. jugoslovanskega uciteljstva, ki pa vsebuje več, nego pove
naslov, ker se ozira tudi na vzgojo in stoji torej na najširši podlagi".170 Očitno je
bila vzgoja v duhu novih družbenih okoliščin osrednja pedagoška tema vseh
reformnih razmišljanj – tako tudi Schreiner v večjem delu svojega besedila raz-
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"Peta skupščina 'Zaveze slovenskih učiteljskih društev' v Mariboru", Popotnik 14, št. 14, 16, 17, 18, 19,
20, 21 (1893), str. 209–210, 241–244, 257–263, 278, 290–294, 305–312, 324–327.
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Edvard Protner, "Schreinerjev prispevek k razvoju pedagogike in šolstva na Slovenskem", v: Delo in
pedagoški nazori Henrika Schreinerja, ur. Edvard Protner (Maribor, 2002), str. 71–83.
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Zdenko Medveš, "Schreiner in reformska pedagogika. Razumevanje vzgoje v pedagoških teorijah na
začetku 20. stoletja", v: Delo in pedagoški nazori Henrika Schreinerja, ur. Edvard Protner (Maribor,
2002), str. 85–96 (dalje: Medveš, "Schreiner in reformska pedagogika. Razumevanje vzgoje v pedagoških teorijah na začetku 20. stoletja"); Edvard Protner, "La formazione degli insegnanti in Slovenia e
l'applicazione 'ragionevole' dell'herbartismo", v: La scuola degli Asburgo: pedagogia e formazione degli
insegnanti tra il Danubio e il Po (1773–1918), ur. Simonetta Polengi (Torino, 2012), str. 241–263.
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Henrik Schreiner, "Preosnova jugoslovanskega vzgojstva v zmislu demokratizma", v: Pedagoški Letopis
za leto 1916, 1917 in 1918, XVI. zvezek, ur. Henrik Schreiner (Ljubljana, 1919), str. 1–83.
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Prav tam, str. 42–43.
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Henrik
Schreiner
(1850–1920) (dLib)

pravlja o vzgoji, ki ji pripisuje dominantno vlogo v odnosu do pouka. Podobno
kot Marija Kmetova tudi on največji vzgojni vpliv pripisuje materi in tudi on
se zavzema za njihovo izobraževanje, vendar bi se morali pedagoško izobraziti tudi očetje v smislu, da "pedagogika danes ni več veda samo za 'šolmoštre'
in pestunje, ampak vsakdo, ima kaj ukazovati, bo imel najlepše uspehe, če se
ravna po pedagoških načelih. Umetnost zapovedovanja, ki je od njega odvisen
uspeh vsakega skupnega delovanja, ni lahka in treba je vsakemu se je dobro
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naučiti."171 Toda "poleg doma mora tudi šola sodelovati pri vzgoji"172 in Schreiner ne dvomi, "da naša šola ne zadošča zahtevam, ki jih smemo in moramo staviti do nje, do tega spoznanja so prišli vsi, ki so se s tem vprašanjem bavili že
pred vojno. A vojna je to sodbo o šoli še prav potrdila. Šola ne izpolnjuje svoje
naloge v polni meri ne kot vzgojevalnica in ne kot učilnica."173 Njegove poglede
na vzgojo lahko ocenimo kot tradicionalistične, čeprav je bil Schreiner po zgoraj omenjenem predavanju leta 1893 deležen ostre kritike Antona Mahniča, češ
da s propagiranjem herbartistične pedagogike uvaja protiversko miselnost.174
Verska vzgoja je bila zanj vedno temeljni del vsake šolske vzgoje. Tako bi moralo
biti
neoporečno temeljno vzgojno načelo /…/ vzgoje- in ukoslovja: vzgoja in pouk
bodita nabožnonravstvena na narodni podlagi in patriotična. Domovinoznanstvo mora voditi ves pouk in vso vzgojo. Ljubezen do domovine vsebuje največjo
posvetno srečo in je, četudi ne edina, gotovo pa najmočnejša podlaga ljubezni
do očetnjave in nikakor ne nasprotuje pravi ljubezni do vsega sveta. Lastni dom,
preprostost, naravnost, čistost, sramežljivost, nravstvenost, čut za domačost
in domačijo, pobožnost so glavne kreposti iz katerih se razvija domoljubje in
ljubezen do očetnjave.175

V pogledu na vzgojo se Schreinerjeva vizija prihodnjega razvoja šolstva
najbolj razlikuje od predloga Zaveze. Bistveno bolj podobni pa so pogledi na
didaktično-metodično podobo pouka. Čeprav je prisotnost herbartistične paradigme v Schreinerjevem besedilu dovolj očitna,176 pa hkrati prepoznavamo
Schreinerjevo zanimanje za sodobnejše pedagoške tokove v okviru reformske
pedagogike. Podobno kot Flere in Gangl tudi on ugotavlja, da "priporoča sodobna pedagogika na prvem mestu delovno šolo in pa samovlado učencev."177 Tudi
on daje prednost tistemu didaktičnemu razumevanju delavnosti, ki ga razume
bolj kot
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Prav tam.
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Edvard Protner, "Das Verhältnis der katolischen Pädagogen zur Herbartianistischen Pädagogik
auf slowenischem Gebiet", v: Pädagogische und kulturelle Strömungen in der k. u. k. Monarchie:
Lebensreform, Herbartiansimus und reformpädagogische Bewegungen, ur. Johanna Hopfner in András
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Medveš, "Schreiner in reformska pedagogika. Razumevanje vzgoje v pedagoških teorijah na začetku
20. stoletja". Prim. tudi: Tadej Vidmar, "Schreinerjeva vizija organizacije vzgoje in izobraževanja", v:
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vzgojno načelo, ne samo učni predmet. To načelo vladaj pri vsakem vzgojnem podjetju, torej tudi v vsakem učnem predmetu. V tem zmislu sicer načelo
delavnosti ni nič novega, saj ne zahteva nič druzega nego staro učno načelo:
navajaj gojence k samostalnosti! Kar gojenec lahko sam opravi, sam izvrši, sam
zasledi, pri tem mu ni treba pomagati.178

Didaktiki reformske pedagogike se Schreiner približuje tudi z zavzemanjem za umetnostno vzgojo, ki se po njegovem združuje "s stremljenjem šole
delavnice v eno in isto strujo".179
V svojih pogledih na didaktično-metodično podobo šole je bil Schreiner bistveno bolj moderen, kot v svojih pogledih na vzgojno funkcijo šole in
družine.180 Še posebej moderni pa so bili Schreinerjevi pogledi na organizacijsko
podobo šolstva v prihodnosti. Pri tem je zelo očitno njegovo zavedanje socialne
funkcije šole pri razporejanju družbenih položajev in vprašanje pravičnosti v
dostopu do izobrazbe. Njegov pogled na organizacijo šolskega sistema temelji
na prepričanju, da ima pri vpisu na gimnazije večji vpliv socialnoekonomski
položaj družine kot nadarjenost otroka:181
Resnica je, da pripleže izmed učencev, ki vstopijo v prvi razred kake srednje šole,
navadno zelo malo število, k večjemu 25 odstotov, do mature in izmed teh se
še jih poizgubi med vseučiliškimi študijami precejšno število, tako da jih dospe
do polnega cilja zelo malo. In ti nikakor niso vselej najboljši, najbolj nadarjeni,
ampak gostokrat tisti, ki so imeli največ pripomočkov, v prvi vrsti gmotnih, da
so vstrajali dolgo pot od ljudske šole do državnega izpita. Največkrat torej sinovi
bogatašev, višjih uradnikov in meščanov. In baš tem-le je, ko so prelezli ograjo
državnega izpita, pot odprta do vseh najboljših državnih služb in različnih drugih
mastnih mest.182

Razlog za to, da se na najvišjih stopnjah šolanja ne izobražujejo najbolj
nadarjeni, je torej neenakost socialnih pogojev. Drugi razlog pa Schreiner vidi
v prezgodnjem ločevanju šolskih poti: "Jedva je vstopil fantek ali deklica v
šolo in se naučil nekaj čitati, pisati in štiri glavnih računov, po štiriletnem obis-
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Prim. Medveš, "Schreiner in reformska pedagogika. Razumevanje vzgoje v pedagoških teorijah na
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Ta isti problem potrjujejo empirične študije tudi danes. Prim. Gašper Cankar, Matevž Bren in Darko
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kovanju šole, stoji na prvem in najvažnejšem razpotju: ali naj nadaljuje ljudsko
šolo, ali naj prestopi v srednjo šolo, ako mu to dovolijo sredstva? V gimnazijo
ali realko?"183 Kot rešitev tega problema Schreiner predlaga uvedbo osemletne
obvezne enotne osnovne šole. To je bil v tistem času nedvomno najbolj radikalen šolskosistemski predlog pri nas, ki se je tudi najbolj približal zgoraj predstavljenemu socialističnemu idealu. Dejansko v osnovnih potezah Schreinerjev
predlog spominja na šolsko reformo v SFRJ iz leta 1958184 in pomenljivo je, da
so se zagovorniki te reforme sklicevali na ta Schreinerjev tekst.185
Že dejstvo, da Schreiner dosledno uporablja izraz "osnovna" šola in ne
"ljudska" ali "narodna", nakazuje kontekst njegovega razmišljanja. Osnovna
šola je splošna, "obiskovati jo morajo vsi šoloobvezni otroci in nudi splošno izobrazbo – izobrazbo torej, ki ni namenjena pripravi na poklic oziroma pripravlja
na vsak poklic, ki bi si ga lahko učenec pozneje izbral".186 Gre za pomemben,
danes splošno uveljavljen princip, da šolska obveznost prekriva zgolj splošno
izobraževanje.
Tako kot Zavezin predlog tudi Schreiner šolsko obveznost postavlja med 7.
in 15. leto: "Za ta predlog se je enketa za preustrojitev našega šolstva zedinila."187
To je tudi edino mesto, kjer omeni anketo, ki jo je vodil, in očitno je, da ideje, ki
jih v tem tekstu predstavlja, niso rezultat ankete, temveč njegov osebni pogled.
Učenci naj bi se po razredih razporedili tako, da vsak razred zajame eno šolsko
leto. Idealna osnovna šola naj bi bila torej osemrazrednica, vendar Schreiner
predvidi, da bo glede na razmere treba ustanavljati tudi šole z manj razredi.
Bistven za razumevanje njegovega koncepta šolske organizacije je ta
poudarek:
Učni smoter 8-razredne enotne osnovne šole naj se ujema v obče z učnim smotrom sedanje meščanske šole, oziroma 4 nižjih razredov srednje šole (gimnazije ali realke), seveda brez latinščine in grščine. Tudi drugi predmeti v učnem
načrtu spodnjih razredov sedanjih srednjih šol se bodo morali menda nekoliko
prilagoditi bolj dejanskim odnošajem, ne da bi se s tem nivo izobrazbe znižal.
Nasprotno se bode smoter v vsakem predmetu deloma celo vzvišal, ker se bode
veliko ur pridobilo vsled odstranjenja latinščine in grščine. Na vsak način bi se dal
vstaviti še en živ jezik – jezik najbližjih sosedov – med učne predmete, vsaj kot
neobvezen predmet. Nasproti pa ne spada na to stopnjo obče izobraževalne šole
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186
Schreiner, Preosnova jugoslovanskega vzgojstva v zmislu demokratizma, str. 65.
187
Prav tam, str. 66.
184

440

S tudia
H istorica
S lovenica

tesnopisje in tudi ne kmetijski pouk v ožjem smislu; ravnotako ne knjigovodstvo
in tudi ne gospodarski, oziroma gospodinjski pouk za deklice. Ti samo ob sebi
gotovo deloma zelo važni predmeti spadajo v nadaljevalno, oziroma strokovno
šolo.188

Ta predlog se bistveno razlikuje od predloga Flereta in Gangla. Medtem ko
je v njunem predlogu še naprej prisotna zunanja diferenciacija po zaključeni
narodni šoli, ko se otroci lahko vpišejo v narodno višjo šolo ali v srednjo šolo
(torej gimnazijo ali realko), predvidi Schreiner za višje štiri razrede osnovne šole
program, ki predstavlja prerez standardov meščanske šole in nižjih štirih razredov gimnazij in realk. Takšno "fuzijo" programov sicer predvidita tudi Flere in
Gangl, toda postavita jo v nedoločeno prihodnost.189 Druga bistvena razlika pa
je v tem, da Flere in Gangl ideje splošne izobrazbe ne vežeta na osnovnošolsko
obveznost tako kot Schreiner. Pri njiju zgolj splošnoizobraževalne cilje zasleduje le narodna nižja srednja šola, ne pa tudi narodna višja šola. Predmetnik naj
bi po njunem načrtu vseboval za deklice ženska ročna dela ter najvažnejše iz
domačega gospodinjstva in iz vzgoje in tudi neobvezne učne predmete, kot
so "živi jeziki, stenografija, strojepisje, kmetijski pouk itd., zlasti z ozirom na
kulturni značaj okrožja, ki se je zanje šola ustanovila."190 Ti predmeti po Schreinerju (kot vidimo v njegovem citatu) ne sodijo v osnovno šolo, ker so po
svoji naravi poklicno orientirani. Tako visokih standardov demokratičnosti
osnovnošolskega sistema ni v tistem času postavil nihče drug.
Edina oblika diferenciacije, ki ostaja v Schreinerjevem predlogu, je posledica ekonomskih možnosti organizacije šol v obliki eno- do osemrazrednic. Ker
učni standardi šol z manj razredi ne dosegajo standardov osemrazrednic, bi
morali imeti vsi nadarjeni otroci možnost obiskovanja teh šol, pri tem pa je
ključni problem zagotovitev ekonomskih pogojev otrok iz socialno neugodnega okolja: "Kako bi se to izvedlo, to bi bila naloga socialne oskrbe, ki bi za take
slučaje morala na višje urejenih osnovnih šolah urediti šolarske dome ali internate, v katerih bi se lahko nadarjeni in marljivi revni učenci, ki jim domača šola
ne nuja za to prilike, nastanili na občne stroške ter nadaljevali svoje učenje."191
Omenimo še Schreinerjev odnos do gimnazije oziroma srednje šole, ki naj
ima značaj splošno izobraževalne šole in sevede priprave na univerzo, dostop
do srednješolskega izbraževanja pa naj bo omogočen vsem primerno sposobnim otrokom ne glede na njihove socialne okoliščine. Tudi Schreiner je bil
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odločen nasprotnik latinščine in grščine kot obveznih gimnazijskih predmetov
in s tem tudi klasične gimnazije. Srednja šola naj bi bila enotna in bi trajala pet
let, torej dve leti več kot višja realka in eno leto več kot (klasična in realna) gimnazija. Vprašanje izobrazbene vrednosti latinščine je še danes odprto,192 zato
te Schreinerjeve zahteve ni mogoče enoznačno ovrednotiti, vsekakor pa lahko
kot moderno označimo njegovo zahtevo, da se v predmetnik vključijo novi
predmeti: estetika, etika in sociologija, psihologiji in logiki pa naj se nameni več
pozornosti kot doslej. Vsaj kot neobvezen predmet naj se doda tudi glasba.193
Poklic učitelja bi skladno s Schreinerjevo zamislijo reforme šolskega sistema moral dobiti povsem novo vlogo:
Skromni, nekdaj malo upoštevani, čestokrat zaničevani 'šolmašter' bi bil povzdignjen na prvo mesto, med najvplivnejše osebe v občini, bil bi najvažnejši
razširjatelj napredka in prosvete. Tako bi se izvršila preveljava veljave učiteljskega
stanu. Tako plemeniti, vzvišeni in težavni nalogi bi bila kos samo globoka, osobito
na podlagi dušeslovja utemeljena izobraženost, obširno in temeljito znanje ter
praktična izurjenost v različnih strokah, brezkončna ljudomilost, požrtvovalnost,
neumorna marljivost in delavnost, skratka v vsakem oziru vzoren, značajen
človek.194

Da bi se učiteljski stan povzdignil na tako "idealno višino", bi mu bilo
treba zagotoviti tudi višjo izobrazbo, ki pa naj ne bo univerzitetna: "Vseučilišče
ima pred vsem nalogo, gojiti znanosti; ono ima prestrogo teoretski značaj.
Ljudskošolski učitelj pa mora povsodi stopiti v neposredni stik z življenjem."195
Zato naj bo njegova izobrazba predvsem strokovna: prevladujejo naj pedagoške
vede in pedagoška praksa. Medtem ko bi teoretsko znanje bodoči učitelj še lahko
dobil na univerzi, pa praksa, ki jo lahko v ustrezni obliki ponudi le vadnica, ne
sodi v okvir univerze. Zato Schreiner kot ustrezno novo obliko izobraževanja
bodočih učiteljev predlaga dvoletno pedagoško akademijo. Ta predlog sicer
predvidi nekoliko nižjo stopnjo izobraževanja bodočih učiteljev kot Fleretov
in Ganglov predlog, toda tudi ta predlog je ostal neuresničen vse do 60-ih let,
ko sta bili ustanovljeni pedagoški akademiji v Mariboru in Ljubljani.
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Karel Ozvald (1873–
1946) (dLib)

Ozvaldova vizija razvoja šolstva
K zaokroženim in celovitim programskim usmeritvam na področju šolstva, ki
so nastala v prvem letu samostojne države, smemo prišteti tudi članek Karla
Ozvalda196 z naslovom Novo življenje – nove naloge. Tako kot Schreinerjev članek je tudi ta izšel v Pedagoškem letopisu, zborniku, ki ga je enkrat letno izdajala Slovenska šolska matica. Medtem ko je Schreinerjev članek izšel leta 1919 v

196

Karel Ozvald, "Novo življenje – nove naloge", v: Pedagoški letopis za leto 1919, XVII. zvezek (Ljubljana,
1920), str. 5–37.
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Pedagoškem letopisu za leto 1916, 1917 in 1918,197 je Ozvaldov članek izšel leta
leta 1920 v Pedagoškem letopisu za leto 1919. Čeprav sta torej oba članka izšla
z različnimi letnicami, smemo oba razumeti kot temeljna pedagoška teksta leta
1919. Temeljna tudi zaradi avtoritete in spoštovanja, ki sta ju oba avtorja uživala
v strokovni javnosti. Schreiner si je status vodilne pedagoške avtoritete pridobil
na položaju ravnatelja mariborskega učiteljišča, Ozvald pa je ta status pridobil
kot prvi univerzitetni profesor pedagogike v Sloveniji. Veniam legendi za pedagogiko si je Ozvald pridobil že leta 1914 na Univerzi v Zagrebu, ob ustanovitvi
Univerze v Ljubljani konec leta 1919 pa je bil predviden za zasedbo katedre za
pedagogiko na Filozofski fakulteti. Ta položaj je zasedel 27. januarja 1920. V
naslednjem desetletju je kot edini profesor pedagogike izvajal predavanja in
vodil pedagoški seminar za vse tiste študente Filozofske fakultete, ki so nameravali postati profesorji.
Leta 1930 se mu je pri vodenju seminarja in od leta 1934 naprej kot predavatelj pridružil Stanko Gogala, ki pa na Filozofski fakulteti v medvojnem
obdobju ni bil redno zaposlen. Umrl je leta 1946 v Ljubljani.198 Ozvald je svoj
pedagoški koncept že zelo zgodaj oprl na tradicijo duhoslovne oziroma kulturne pedagogike, ki je bila v času med obema vojnama (pa vse do 60-ih let)
prevladujoča pedagoška paradigma v akademskem pedagoškem okolju
nemških in avstrijskih univerz. Po njegovi zaslugi je bila slovenska pedagogika
od samega začetka njene prisotnosti v akademskem prostoru primerljiva s svetovnim trendom, je pa po drugi strani res, da se je Ozvald že med obema vojnama zapletal v polemike z učitelji, ki so mu očitali zastarelost pedagoških pogledov ter vzvišenost in nedostopnost v odnosu do osnovnošolskih učiteljev,199
po drugi svetovni vojni pa se je ta kritika še okrepila tudi zaradi ideološkega
zavračanja.200 Toda tudi v sodobnosti ostaja odnos do Ozvalda ambivalenten, kot
je ambivalenten odnos do duhoslovne pedagoške tradicije v nemškem prostoru. Prisoten je namreč očitek, da je ta pedagoška paradigma vsebovala teoretske
nastavke, ki so bili povsem združljivi z nacionalsocializmom, in da so nekateri vodilni predstavniki te pedagoške smeri v Nemčiji z nacionalsocialističnim
režimom sodelovali tudi v času najhujšega terorja. Čeprav je Stanko Gogala pripadal isti pedagoški paradigmi, ostaja njegov pedagoški koncept bistveno bolje
sprejet kot Ozvaldov.201
Ozvaldov programski tekst iz leta 1919 se močno razlikuje od Zavezine197

Glej opombo 181.
Tadej Vidmar, "Življenjepis dr. Karla Ozvalda", Sodobna pedagogika 53, št. 4 (2002), str. 12–16.
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Protner, Pedagogika in izobraževanje učiteljev.
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Tadej Vidmar, "Damnatio memoriae ali Ozvaldova pedagogika v luči povojnih kritik", Sodobna pedagogika 53, št. 4 (2002), str. 18–39.
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ga Načrta preustrojitve in Schreinerjeve Preosnove jugoslovanskega vzgojstva.
Tukaj zaman iščemo kakšne konkretne šolskosistemske predloge. Povsem
drugačna je tudi dikcija zapisa. Medtem ko je zapis v Načrtu preustrojitve zelo
stvaren in konkreten, skorajda birokratsko neoseben, je Schreinerjev zapis bolj
oseben, jezik in slog pa sta skladna z znanstvenimi normami tistega časa. Na
nekaterih mestih je tak tudi Ozvaldov jezikovni slog, a prevladujoča je vendarle
dikcija, ki je prej literarna kot pa znanstvena in prej filozofska kot pa pedagoška.
Kot ugotavlja Edvard Kovač, se nam Ozvald že v prvih delih iz obdobja še pred
1. svetovno vojno "razodene tudi kot bralec filozofa Maxa Schelerja in drugih
filozofov" 202 in ostaja tudi v zrelem delu
izrazit personalist. Res je, da je nastavke za celostni razvoj človeške osebe, telesni
in duhovni, kulturni in gospodarski, intelektualni in čustveni, Ozvald prejel tudi
od klasikov duhoslovne pedagogike. Toda sam mu je prek Schelerjeve aksiologije
dal personalistično noto, ki pomeni razvoj celotne človeške osebnosti, začenši s
prebujanjem njegovih intelektiualnih in čustvenih sposobnosti.203

V tem kontekstu je treba razumeti Ozvaldovo vznesenost ob slikanju vizije
novega življena in novih nalog, ki jih je Slovencem prineslo leto 1919:
Treba je namreč vere v človeštvo in njegovo moč, si najti pot navzgor. Tudi ta
optimizem ni brez podlage. Po tej katarzi ali očistitvi šele bo semafor življenske
modrosti dal znamenje za – 'prosto pot!' In tedaj bo človek zastrmel nad velikim
vprašanjem, ki se pojavi samo od sebe: Kdo božji mi pove, kako mi je ubrati smer,
da ne izgrešim prelepega cilja, ki ga je Gothe, ta veliki vedec in videc, postavil
človeštvu, kakor da je v duhu gledal naš veliki moment? Kako uresničiti to, kar
ima v mislih veliki imperativ: 'Umri in bodi?' In pa kaj sploh pomenijo te besede?
Kdo mi razjasni skrivnost in pove vse to?204

Ozvald govori o duhovni prenovi, ki jo je mogoče izpeljati le z vzgojo, toda
to ne more biti vzgoja v splošno uveljavljenem pomenu besede in vsakdanje
izkušnje. To ni vzgoja v
običajnem, po kruhoborstvu dišečem pomenu besede. S formulo,'pedagogšolnik' se pač ne da razrešiti problem prenovitve sveta in človeštva. Velik borec
na vzgojeslovnem mejdanu prelepo opozarja, da je vzgojitelj vse kaj drugega,
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Edvard Kovač, "Schelerjev vpliv na Ozvaldovo teorijo vrednot", Sodobna pedagogika 53, št. 4 (2002),
str. 40–51, str. 41.
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Prav tam, str. 50.
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Ozvald, Novo življenje – nove naloge, str. 7.
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nego pa samo učitelj, kakor je tudi umetnik vse kaj drugega ko pa samo virtuoz,
dušebrižnik vse kaj drugega ko duhovnik in zdravnik vse kaj drugega ko doktor za nos, kožo, oči. . . Tukaj bo treba platonskega pojmovanja, ki mu je vzgoja
najvažnejši posel v državi z božanskim ciljem: Iz človeka narediti človeka, sposobnega za sožitje s svojimi sodržavljani.205

Tukaj prepoznamo za Ozvalda značilno akademsko distanco do učiteljev
praktikov, ki jim šolsko delo predstavlja poklic, s katerim se preživljajo. Prisotna
je značilna idealizacija učiteljskega poklica, ki je sicer stalnica v pedagoški misli
in jo najdemo tudi pri Schreinerju, vendar ne v tako izraziti obliki – duhoslovna
pedagogika je ta poudarek povzdignila v osrednji imperativ vzgoje. V tem kontekstu je značilna tudi Ozvaldova zadržanost do drugih pedagoških pristopov
tistega časa, npr. do eksperimentalne pedagogike: "Območje eksperimenta preneha tam, kjer vzgojevalec stopi pred vprašanja, ki niso več vprašanja o telesnih
in duševnih činjenicah. In v prvi vrsti je temu tako pri postavljanju vzgojevalnih
ciljev, pri izbiranju vzgojnih idealov."206 O teh idealih pač ne morejo presojati
učitelji, starši, politiki … Razprava o vzgojnih idealih je lahko le akademska razprava: "Odgovor na vprašanje o vzgojnih ciljih je marveč stvar filozofske pedagogike in ima čisto samosvojo zakonitost, ki nujno izvira iz pojma 'cilj'."207
Toda kljub visokim idealom, ki jih vzgoji postavlja Ozvald, so cilji, ki jih
vidi za prihodnost, povsem vsakdanji, celo družbeno pragmatični in ideološko
konformistični: "Po naše pa se mi vsa vzgojna problematika na koncu svetovne vojne zdi prelepo formulirana s troedino celoto: 'Pridnih rok – bistrih
glav – usmiljenih src!'"208 Pri tem gre Ozvald celo tako daleč, da mu predstavlja ameriški taylorizem idealen model organizacije dela v vseh segmentih družbenega življenja, skupaj s psihološkim testiranjem kot mehanizmom
selekcije in poklicnim svetovanjem,209 le da pri tem ostaja zadržan do ameriške
pridobitniške mentalitete, ki postavlja ekonomsko učinkovitost v ospredje:
Res da je tale godba, ki prihaja iz Amerike, ubrana na hreščečo struno 'business'
(dobiček) in večkrat precej glasno zazvene akordi „time is money" (čas je denar),
vendar pa sem tega mnenja, da bi se temeljna načela Taylorjevih misli dala 'v primerni obliki' porabiti tudi v našem, evropskem življenju: na kmetiji, v delavnici in
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tovarni, v trgovini in tudi na poprišču 'učenih' poklicev. Vse to pa tudi tedaj, če ne
sprejmemo banavzične enačbe: življenje = pridobivanje.210

V tem kontekstu je treba razumeti tudi Ozvaldove poglede na razvoj
šolstva. Omenili smo, da v tem besedilu ne predlaga nobenih konkretnih
šolskosistemskih rešitev, temveč ostaja na načelni ravni. Zgovorni so podnaslovi poglavij. Uvodnemu poglavju Vstajenje, ki slavi vzgojne naloge novega časa,
sledi poglavje Kaj zahteva novi čas, v katerem izpostavi prej omenjeno troedino vzgojno celoto. Sledi poglavje Ni vsak za vse, s podpoglavjem 1. Ekonomija
življenjskih sil, v katerem zagovarja taylorizem. Sledi podpoglavje 2. Mati dobrega sveta, v katerem zagovarja psihološko svetovanje kot temelj za poklicno
usmerjanje. Tretje podpoglavje ima naslov Ne za šolo, temveč za življenje … To
splošno znano geslo, ki se v nekaterih kontekstih uporablja kot kritika stare,
od življenja odtujene, abstraktne, intelektualistično naravnane ustanove, dobi
v Ozvaldovi interpretaciji konkreten pomen: "Smoter, da šola pomagaj gojencu
'do kruha' ali 'do boljšega kruha', je cilj z mnogo prevelikim sipnim krogom. Š
o l a m u m a r v e č p o m a g a j d o p r a v e g a m e s t a!"211 Ideja, naj bo šola
ustanova, ki omogoča emancipacijo in prehod v višji socialni sloj (do boljšega
kruha), ima torej za Ozvalda prevelik sipni krog. Šola naj otroku pomaga do
pravega mesta, do mesta torej, ki mu v obstoječi družbeni delitvi dela pripada,
in položaja, ki je na to delitev vezan – pri tem so lahko v veliko pomoč tudi
testi inteligentnosti. Čeprav danes takšne poglede vrednotimo kot izrazito
nazadnjaške, Ozvaldu tega ni mogoče očitati, saj se sklicuje na najsodobnejšo
znanstveno literaturo tistega časa, razen tega, tako kot Schreiner, izpostavlja
načelo enakih možnosti glede na sposobnosti. Ta zahteva je bila v tistem času
splošno uveljavljena. Ozvald jo argumentira s citiranjem iz Hartnackejeve knjige
Problem izbire nadarjenih. Nekaj misli in predlogov za organizacijo šolstva po
vojni212 iz leta 1916: "Za moderno državo je naravnost temeljno in življensko
vprašanje, da kaj vrednih sposobnosti in moči ne dobiva zgolj iz gorenjih socijalnih plasti … Vstop do višje izobrazbe in vodilnih mest ne sme več biti v toliki
meri predpravica stanu in bogastva, kakor je to še danes."213
Ozvald v svoji viziji razvoja šolstva pove natančno to, kar je sodobna teorija šole ugotovila mnogo pozneje: ne glede na cilje, ki jih je meščanska šola v
zgodovini razglašala, je bila njena naloga vedno: kvalifikacija (šola nudi znanje,
ki pripravlja na svet dela in družbeno življenje), selekcija in alokacija (naloga
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šole je, da z različnimi nivoji kvalifikacij razvršča ter selekcionira učence in da
različno kvalificirane diplomante priključi različnim ravnem poslovnega sistema) ter integracija in legitimacija (v odnosu do političnega sistema je naloga
šole, da mladim prenese norme in vrednote družbe).214 Ozvald torej povsem
naravnost pove tisto, kar je v pedagoški tradiciji ostajalo prikrito ob sklicevanju
na abstraktne ideale.
Po drugi strani pa je prav sklicevanje na abstraktne ideale bistvena poteza
Ozvaldovega besedila. To pride še posebej do izraza v zadnjem poglavju, ki nosi
naslov Reforma srednje šole. Bralec bi ob takšnem naslovu morda pomislil, da
bo vsaj tukaj Ozvald predlagal kakšno sistemsko spremembo, da se bo – če ne
drugega – opredelil do pouka latinščine in grščine v gimnazijah. Nič od tega.
V značilni dikciji kritike kulture in šole s preloma stoletja tudi Ozvald tukaj
meni, da naloga srednje šole ni vtepanje znaja, temveč oblikovanje značaja.
Ob sklicevanju na prelepo Foersterjevo knjigo Vzgoja in samovzgoja215 ter kitajskega modrijana Laotseja216 Ozvald izpostavi, da značaj sestavljata dve komponenti, moška in ženska:
Kdor hoče zares biti kulturonosec, v njem se namreč morata medsebojno
izpopolnjevati moški in ženski element duše: moško energijo naj spremlja tisto
'večno ženskega' (dobrota, vest, postrežljivost, ljubeznivost, požrtvovalnost . . .),
ki si zna s finim taktom najti poti do tuje duše in zlasti še doumeti, kaj je tuja
pravica in tuja bol.217

Toda ob Ozvaldovem zavzemanju za harmonično uskladitev moškega in
ženskega principa v značajski zrelosti ne moremo spregledati njegovega seksizma, ki ga v tem okviru umešča med najbolj konservativne intelektualce tistega časa. Glede enakopravnih možnosti šolanja za fante in dekleta je njegovo
stališče takšno:
Uvažujoč zakonitost sposobnosti, se da pravo mesto odkazati tudi tisti abotnosti
naših dni, ki jo narekuje moda in ki ji je idejni votek slepo, da ne rečem – opičje
posnemanje: ž e n s k e m u š t u d i j u po moškem vzorcu. Danes je dognana stvar,
da se moški in ženska temeljito razlikujeta po svojih sposobnostih in talentih.
In ta razlika se ne očituje šele vpričo najvišjih uspevkov, temveč že pri tem, kar
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217
Ozvald, Novo življenje – nove naloge, str. 36.
215

448

S tudia
H istorica
S lovenica

zmore poprečni posameznik in posameznica. Saj je pač v bistvu človeka, da si
ali moški ali ženska in to ne samo po telesu. Zato pa: d e k l e v d e k l i š k o š o l
o! – In še nekaj! Noben narod ne potrebuje učenih žen, učenih deklet, tembolj pa
bomo kmalu potrebovali – z d r a v i h m a t e r.218

V kako bolečem neskladju z duhom časa so te Ozvaldove misli, ilustrira
dejstvo, da je približno v istem času, ko je to zapisal in objavil, novoustanovljena Univerza v Ljubljani podelila prvi doktorat – 15. julija 1920 je bil naziv
doktorica znanosti podeljen Ani Mayer, ki je doktorirala s področja kemije.219

Zaključek
Šolska dediščina, ki jo je Slovenija iz bivše monarhije prinesla v novo državo, je
bila sorazmerno ugodna. V primerjavi s situacijo v Srbiji oziroma v južnih delih
nove države smo imeli dobro organizirano šolsko mrežo, šest- do osemletno
šolsko obveznost, strokovno kvalitetna štiriletna moška in ženska učiteljišča …
Kljub temu so slovenski učitelji v novo državo vstopili z visokimi pričakovanji.
Leta frustracij v bivši monarhiji, občutek, da nimajo vpliva na delovanje šolskega sistema, ter nacionalno podrejenost je sedaj zamenjalo upanje, da zgodovinski trenutek prinaša priložnost za nov začetek, ki bo popravil stare stranpoti.
Strokovna in stanovska prizadevanja učiteljev so v letu 1919 odprla številne
stare probleme in se dotaknila novih, predvsem pa so bila usmerjena v izboljšanje gmotnega in statusnega položaja učiteljev, reformo osnovnošolskega sistema ter poenotenje dveh svetovnonazorsko različnih stanovskih združenj. Na
vseh treh področjih je začetek leta prinesel optimizem, ki je temeljil na prvih
uspehih, uspešnem in strpnem dialogu, občutku emancipacije, toda te občutke je kmalu zamenjalo spoznanje, da bo tudi v novi državi boj za kruh težek,
da imajo učitelji v boju s šolsko oblastjo malo možnosti in da stare zamere in
delitve niso presežene. Že v tem prvem letu je draginja izničila vse uspehe pri
potegovanju za višje službene prejemke učiteljev, centralna šolska oblast v Beogradu je demonstrirala politično logiko prenove šolskega sistema, v kateri ni
bilo prostora za argumente in želje slovenskega učiteljstva, začetno iskreno prizadevanje za preseganje ideoloških nasprotij med obema vodilnima učiteljskima združenjema pa je že kmalu zdrsnilo na stara pota medsebojnih obtoževanj
in nezaupanja. Edino področje, na katerem so bili slovenski učitelji sorazmerno
uspešni, je bilo združevanje vseh učiteljskih društev v Kraljevini Srbov, Hrvatov
218
219

Prav tam, str. 31–32.
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in Slovencev, pa še na tem področju učitelji niso bili povsem enotni in je bil to
predvsem uspeh peščice učiteljskih funkcionarjev.
Leto 1919 je bilo na šolskopedagoškem področju tako intenzivno, da ga
lahko razumemo kot pomanjšan model celotnega medvojnega obdobja. Tako
tudi v prvih celovitih predstavitvah vizije šolskega razvoja na Slovenskem najdemo vse tiste koncepte in strokovne usmeritve, ki so pozneje zaživeli v vsej
razkošnosti pluralizma pedagoških idej obdobja, ki je nedvomno eno najbolj
intenzivnih in teoretsko zanimivih v razvoju šolstva in pedagogike na Slovenskem.

Edvard Protner
KONSTITUIERUNG DES SLOWENISCHEN SCHULSYSTEMS
IM JAHR 1919

ZUSAMMENFASSUNG
Im Artikel werden mehrere Ziele wahrgenommen: es wird versucht den Beginn
des neuen Schul-Verwaltungsapparats im Staat der Slowenen, Kroaten und Serben bzw. kurz danach im Königsreich der Serben Kroaten und Slowenen zu
rekonstruieren, das Interesse liegt an der Organisierung der Grundschul-Lehrer
und ihren Standesbemühungen im ersten Jahr des neuen Staats und der pädagogisch-theoretischen Konzeptualisierung der kommenden Entwicklung des
Schulwesens auf slowenischem Boden. Damit die Schulreform Bestrebungen
im neuen Staat verständlicher werden, wird einleitend das österreichisch-ungarische Schulsystem beschrieben, wobei ein besonderes Interesse an der Grundschulbildung liegt. Das Reichsvolksschulgesetz aus dem Jahr 1869 hat für die
damalige Zeit ein verhältnismäßig modernes Gesetz mit einer sechs- bis achtjährigen Schulpflicht und einer wesentlich besseren Lehrer Bildung als sie vor der
Gesetz Verabschiedung bestand, eigeleitet. Offen blieb die Frage der Schuldifferenzierung während der Pflichtbildung und der Lage der slowenischen Sprache. Mit diesen Problemen setzte sich das "Poverjeništvo za uk in bogočastje"
als Organ, das im Rahmen der Volksregierung für das Schul- und Kulturgebiet
zuständig war, auseinander. Auf der Stelle des Leiters der Beauftragung zeichnete sich stark aus Dr. Karel Verstovšek, der bei zahlreichen schulverwaltenden
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Herausforderungen, die der Umsturz mit sich gebracht hat, sich auch entschlossen mit dem Slowenisieren der Grund- und Mittelschulen und Einrichtung
von bürgerlichen Schulen und Vorbereitung von gesetzlichen Lösungen für die
Reform des Schulsystems befasst hat, er hatte aber auch Ausnahmeverdienste
bei der Einrichtung der ersten slowenischen Universität.
Nach seinem Status war Verstovšek vom Anfang an Gesprächspartner von
Lehrer Vereinen. Die höchste Mitgliedschaft hatte beim Umsturz der liberal
gerichtete Verband des jugoslawischen Lehrerwesens Zaveza jugoslovanskega učiteljstva (Zaveza), ein zweiter bedeutender Verein war aber Slomškova zveza, ein Lehrer Verein, der die katholisch gerichteten Lehrer vereinigte.
Im Jahr 1919 hat sich Zaveza jugoslovanskega učiteljstva, der in Auftritten in
Verhältnis gegenüber den Behörden eine dominante Lage eingenommen hat,
an vier Wirkungsgebieten eingesetzt. Zusammen mit Slomškova zveza wurde
als bedeutendste Aufgabe die Ausbesserung der Lehrer Bezüge hervorgehoben.
Eine zweite bedeutende Tätigkeit war die Vorbereitung von Vorschlägen für die
Reform der Grundschul-Gesetzgebung – schon im Februar 1919 wurde eine
Veröffentlichung mit dem Titel Umformung Plan für Schulwesen und Volkserziehung (Načrt preustrojitve šolstva in narodne vzgoje) herausgegeben, die den
Rahmen aller Bemühungen auf dem Gebiet der Schul-Gesetzgebung darstellt.
Ab dem Umsturz hat sich die Verbandsführung um die Überwindung der Verschiedenheiten gegenüber der ideologisch gegnerischen Lehrer Organisation
und um das gemeinsame Auftreten im Verhältnis gegenüber den Schulbehörden bemüht – gleiche Bemühungen waren auch Slomškova zveza anwesend.
Parallel hat der Verband standhaft die Vereinigung aller jugoslawischen Lehrer
Vereine zu einer gemeinsamen ganzstaatlichen Organisation organisiert.
Auf allen Tätigkeit Gebieten brachte der Anfang Optimismus, der sich an die
ersten Erfolge, erfolgreichen und toleranten Dialog und Emanzipation Gefühl
anlehnte, jedoch ersetzte bald die Gefühle die Erkenntnis, dass auch im neuen
Staat der Kampf um die Gehälter schwer wird, dass die Lehrer im Kampf mit
den Schulbehörden wenig Möglichkeit haben und dass der alte Groll und die
Spaltungen nicht überwunden worden sind. Schon in diesem ersten Jahr hat
die Teuerung alle Erfolge bei der Bestrebung nach höheren Bezügen für Lehrer
zur Nichte gemacht, die zentralen Schulbehörde in Beograd hat die politische
Logik der Schulsystem Erneuerung, in der es keinen Platz für Argumente und
Wünsche der slowenischen Lehrerschaft gab demonstriert, die anfängliche
aufrichtige Bestrebung zur Überwindung von ideologischen Gegensätzen zwischen den führenden Lehrer Vereinigungen ist aber schon bald auf die alten
Wege der gegenseitigen Beschuldigung und des Nichtvertrauens geglitten. Das
einzige Gebiet, auf dem die slowenischen Lehrer verhältnismäßig erfolgreich
waren, war die Vereinigung von allen Lehrer Vereinen im Königsstaat der Serben, Kroaten und Slowenen, aber auch auf diesem Gebiet waren sich die Lehrer
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nicht vollkommen einig und das war nur ein Erfolg von einer Handvoll Lehrer
Funktionaren.
Im Artikel werden auch drei Programm Grundtexte analysiert, die ganzheitlich und in abgerundeter Form die Vision der Entwicklung des Schulwesens im neuen Staat darstellen. Dabei ist vom Interesse, inwiefern es möglich ist
in diesen Texten die Einflüsse der pädagogisch-theoretischen Konzepte, die auf
slowenischem Boden zwischen den beiden Weltkriegen anwesend waren, zu
erkennen. Es handelt sich um herbartistische Pädagogik, geisteswissenschaftliche bzw. Kulturpädagogik, Reformpädagogik, sozialkritische Pädagogik und
katholische Pädagogik. Der erste solche Text ist schon der erwähnte Umformung Plan für Schulwesen und Volkserziehung, der als Widerspiegelung des
Wunsches des breitesten Kreises von Grundschullehrern – Praktikern zu verstehen ist. In der Broschüre werden Ansichten zur Frauen Bildung und Sozialschutz Einrichtungen im neuen Staat vorgestellt. Der bedeutendste Text Teil gibt
einen Vorschlag für die gesetzliche Regelung der Grundschulbildung. Die Idee
der einheitlichen Schule war damals das Kernthema der Schulreform – auch in
diesem Plan setzen sich die Autoren Pavel Flere und Engelbert Gangl für mehr
Gerechtigkeit und Zugänglichkeit des Schulsystems ein, jedoch ziehen sie die
Idee der einheitlichen Grundschule nicht bis zum Ende durch – auf dem Niveau der niedrigeren Sekundärstufe wird noch weiter die Differenzierung zwischen der höheren Volksschule und der niedrigeren Mittelschule (Gymnasium)
erhalten. Im Text sind Einflüsse der Reformpädagogik erkennbar, die liberale
Wert Einstellung war aber Gegenstand der Kritik von katholischen Pädagogen.
Den zweiten Text veröffentlichte im Jahr 1919 Henrik Schrainer, der Schulleiter der Lehrerildungsanstalt in Maribor, der zweifellos die höchste pädagogische Autorität derjenigen Zeit auf slowenischem Boden darstellte. Seine Ansichten über die Pädagogik und Erziehung sind ausdrücklich konservativ, wesentlich fortgeschrittener ist er aber auf dem Schuldidaktik Gebiet, wo er sich für
die Durchsetzung von methodischen Beitritten der Reformpädagogik einsetzt.
Insbesondere tritt sein einsetzen für eine konsequente Durchführung des Konzepts der einheitlichen Schule hervor so, dass das Bildungsprogramm auf der
niedrigeren Sekundärstufe gleich für alle bleibt. Es handelt sich um die Idee der
einheitlichen achtjährigen Pflicht Grundschule, die gesetzlich erst im Jahr 1958
in der SFRJ verwirklicht wurde. Den dritten Text trug Karel Ozvald, der erste
Pädagogik Professor an der neu eingerichteten Universität in Ljubljana bei. Es
handelt sich um einen Text geschrieben in typischer Diktion der geisteswissenschaftlichen bzw. Kulturpädagogik., wo der Autor nicht Vorschläge für Schulsystem Änderungen, sondern insbesondere die Wertorientierung vorstellt.
Das Jahr 1919 war auf dem schulpädagogischen Gebiet so intensiv, dass
es als verkleinertes Modell der ganzen Zwischenkrieg Zeit zu verstehen ist. So
findet man in den ersten ganzheitlichen Darstellungen der Vision der Schu-
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lentwicklung auf slowenischem Boden alle diejenigen Konzepte und fachliche
Orientierungen, die später in der ganzen Pracht des Pluralismus von pädagogischen Ideen des Zeitraums, der zweifellos einer der intensivsten und theoretisch interessantesten in der Entwicklung des Schulwesens und der Pädagogik
auf slowenischem Boden ist, auflebten.
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Izvleček:

Nastanek slovenske univerze leta 1919 je bil prvenstveno produkt obrambnih
nacionalnih teženj oziroma je izhajal iz želje po nacionalni emancipaciji. Že
v začetku so se postavljali tudi kriteriji univerzalne znanosti. Prizadevanja
za ustanovitev slovenske univerze segajo še v čas protestantizma in
protireformacije, bolj sistematično pa od leta 1848, a so ji avstrijske oblasti ves
čas nasprotovale. Skozi desetletja delovanja je univerza svoj nastanek upravičila
tako v nacionalnem kot znanstveno univerzalnem smislu, saj je danes med 400
najboljšimi univerzami na svetu.
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Uvod
Konec prve svetovne vojne je Slovencem kot delu poražene države v nasprotju z velikimi pričakovanji o narodni združitvi prinesel razkosanje. Z razpadom
avstro-ogrske monarhije leta 1918 so bili po volji velikih sil razdeljeni med štiri
države. Zunaj meja takratne Slovenije je živela skoraj tretjina Slovencev. To je bil
za slovensko narodno celoto zelo hud udarec. Italiji je pripadlo tudi pristanišče
Trst, ki je bilo za Slovence eksistenčnega pomena tako zaradi izhoda na morje
kot gospodarstva in visoke ravni kulture. Pri tedanjih gospodarskih konceptih,
npr. najbolj znanem Milka Brezigarja, je bil v kalkulacije o bodočem narodnem
gospodarstvu vedno vključen tudi Trst, ki so ga Slovenci imeli za nekakšen svoj
"New York".1 Zato so mnogi sodobniki pričakovali, da bo prav v njem nastala
tudi prva slovenska univerza.
Prizadevanja zanjo imajo sicer daljšo tradicijo, a so daleč za nastajanjem
univerz v Evropi. V zahodnem svetu so prve univerze nastale med letoma
1088–1209. Po različnih načinih vrednotenja in zato različnih (samo)uvrstitvah so to Bologna (1088), Pariz (1150–1170), Oxford (1167) in Cambrigde
(1209). Med letoma 1222–1386 so nastale univerze na bližnjem italijanskem,
avstrijskem, nemškem, madžarskem in slovenskem ozemlju, ki so jih obiskovali tudi študenti s slovenskega ozemlja: Padova (1222), Praga (1348), Krakov
(1364), Dunaj (1365), Pécs (1367), Heilderberg (1386).2

Zametki visokega šolstva v Ljubljani
V Ljubljani je med letoma 1563–1589 vzporedno s katoliškim nižjim šolstvom
delovala tudi protestantska stanovska šola na ravni višjega šolstva, ki pa ni
dosegala ravni šolstva v Celovcu in v Gradcu. Pet razredov ljubljanske šole je
bilo približno enako trem razredom graške, zadostovalo pa je za vpis na univerzo. V letih 1574–1585 je deželna šola v Gradcu dobila visokošolski naziv in
nato postala univerza.
S protireformacijo med letoma 1579–1595 so v Ljubljano prišli jezuiti in
začeli razvijati šolstvo; postopoma so dobili vladarjev privilegij in dosegli raven
srednje šole s šestimi razredi, razvili pa so tudi nekaj visokošolskih tečajev. Jezuiti so šolstvo na slovenskem ozemlju obvladovali kar 170 let, do ukinitve jezuitskega reda 1773. Organizacija dijaškega življenja je bila vojaška, pouk izrazito sholastičen, potekal je v latinščini (enako tudi konverzacija izven učilnic),
1
2

Milko Brezigar, Osnutek slovenskega narodnega gospodarstva (Celje, 1918).
Willis Rudy, The Universities of Europe, 1100–1914: A History (Rutherford/London, 1984) (dalje:
Rudy, The Universities of Europe, 1100–1914).
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naravoslovnih predmetov ni bilo. Še pred tem, leta 1676, je na Dunaju začela
delovati Knafljeva inštitucija, ki je štipendirala kranjske študente na Dunaju, ki
so študirali na pravi univerzi. Seveda je treba tako tedanje univerze kot jezuitsko šolstvo postaviti v časovni in ideološki okvir. V humanistiki sicer velja prepričanje, ki izhaja že iz renesanse, da je univerza ključna institucija zahodne
civilizacije, ki ustvarja njene najbolj izobražene ljudi, prenaša in bogati učenje
oz. je mehanizem za prenašanje dediščine zahodnega tipa civilizacije, kot je to
definiral Rudy.3 A ta oznaka je precej idealizirana. Univerze so proizvod vsakokratne družbe, v dobrem in slabem. Včasih jo potiskajo naprej, velikokrat so
(lahko) mehanizem za zaviranje njenega razvoja in to velja tudi za jezuitsko
šolstvo, ki je bilo primarno ustanovljeno za to, da na "mehek" način odpravi
posledice reformacije. V njihovih programih ni bilo ničesar, kar bi lahko načenjalo cerkvene dogme ali vodilo k učenju za vsakdanje poklice. V osnovi sta jih
zanimali teološka in filozofska fakulteta, ki temeljita na sholastiki, ti dve sta tudi
povsod tvorili nove jezuitske univerze. Tudi na že obstoječih katoliških univerzah po srednji Evropi so si postopoma izborili oblast na teh fakultetah, medtem
ko sta pravna in medicinska fakulteta (te štiri so tedaj sestavljale univerzo) bili
izven njihovega interesa. Glede na svojo ekonomsko moč in politični vpliv bi
sicer lahko prevzeli tudi ti dve in s tem celotno univerzo.
Znano je približno število dijakov na jezuitskih gimnazijah v Ljubljani in
študijsko dosegljivi okolici, ki je bilo po nekaj letih, ko se je šolstvo ustalilo,
dokaj konstantno. V Gradcu so imeli okrog 1600 dijakov; v Celovcu okrog 500
do 700; podobno v Ljubljani (kjer se kot maksimalna številka navaja 900); v
Gorici med 400 in 500, včasih tudi kaj več; Maribor, Trst in Novo mesto s frančiškansko gimnazijo so imele vsaka okrog 100 dijakov. Nekaj malega je znanega o socialnem izvoru dijakov (v Ljubljani je približno petina plemiških sinov,
v nekaterih drugih krajih sežejo tudi do polovice), ostali so bili iz meščanskih
in kmečkih družin. O nacionalni strukturi podatkov ni, niti narodnost tedaj ni
bila važna. Pouk je bil zaradi premoženjskega stanja jezuitov brezplačen. Del
dijakov (verjetno manjšinski) je živelo v dijaških domovih, ki se imenujejo convictores. Socialne razlike so bile zelo velike, sinovi iz plemiških družin so imeli
velike privilegije, tisti iz meščanskih in še posebej kmečkih so se morali preživljati z delom, mnogi so tudi beračili. Zemljiški in stavbni kompleksi jezuitov
so bili ogromni, v Ljubljani so za kolegij okrog cerkve sv. Jakoba pokupili (in
nato večinoma podrli ter pozidali na novo) več kot trideset hiš in to znotraj
obzidanega mesta, ki je tedaj imelo kakšnih 4000 prebivalcev. Njihov kompleks
je sicer leta 1774, že po ukinitvi reda, uničil požar. Bili so, kot je to opredelil dr.
Fran Zwitter, "mesto v mestu" s svojo upravno, sodno in drugo oblastjo, loče-

3

Rudy, The Universities of Europe, 1100–1914.
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no od mestne.4 Jezuiti so sicer sistem učenja posneli po starejših rodovih, zlasti
dominikancih.5 Njihov sistem šolstva je bil sicer zelo dodelan, jezuitske gimnazije so delovale kot celodnevne internatske šole, pouk je trajal ves dan, vendar v
celoti nikoli več kot pet ur, za učence so skrbeli tudi v prostem času (recreatio).
V času rekreacije so imeli telesne igre, sprehode, izlete, prirejali so različne igre
z moralistično vsebino. Izpitni red je bil strogo določen, ocene od ena do šest.
Letni izpit, pisni in ustni, je učenec opravljal pred komisijo, ki so jo sestavljali
prefekt in dva člana, ki pa nista smela biti njegova učitelja. Vzgoja je temeljila na
spodbudah, podeljevanju častnih nazivov in v strahu pred javno osramotitvijo,
telesne kazni (udarce s palico, zapor) so uporabljali redko. Pri težkih deliktih so
učenca izključili iz šole in nato so ga lahko obravnavale posvetne oblasti. Jezuitske šole so bile prostorne, svetle, podobne kasarnam in so šolstvu služile tudi
po njihovi ukinitvi. Jezuitski kolegiji so z raznimi prireditvami sčasoma postali
tudi centri širšega kulturnega življenja.

Prvi poskusi ustanovitve univerze v Ljubljani
Leta 1693 je nastala prva znanstvena akademija na slovenskem ozemlju, Academia operosorum Labacensium (Akademija delovnih Ljubljančanov), ki si je
prizadevala za ustanovitev popolne jezuitske univerze. Akademija je nastala po
vzoru italijanskih akademij leta 1693. Javno je začela delovati leta 1701 in bila
dejavna do približno leta 1725. Člani (na začetku jih je bilo 23) so bili pravniki
(na začetku jih je bilo13, čeprav naj bi bilo "pravih" le osem ali devet, drugi so
bili priučeni), teologi (6) in zdravniki (4), jezuitov med njimi ni bilo.6 Kljub izobrazbi člani po svojih nazorih najverjetneje niso odstopali od okolice, saj so bila
tedaj npr. mučenja še običajni del sodnih postopkov. Le malo pred ustanovitvijo društva je bilo v Ljubljani zaradi čarovništva usmrčenih 26 ljudi in "akademikov" gotovo ni moč postaviti izven razmer in duha časa, v katerem so delovali.
Potrebno pa jim je priznati prvenstvo v prizadevanjih za ustanovitev univerze
v Ljubljani.
Ker je bila organizacija jezuitskega reda vojaška, je bila taka tudi na jezuitskih "univerzah" (torej brez kakršnihkoli volitev organov), ki jih sicer zače-

4

5

6

Fran Zwitter, "Višje šolstvo na Slovenskem do leta 1918", v: Petdeset let slovenske univerze v Ljubljani,
ur. Roman Modic (Ljubljana, 1969), str. 13–51 (dalje: Zwitter, "Višje šolstvo na Slovenskem do leta
1918").
Janko Polec, "Ljubljansko višje šolstvo v preteklosti in borba za slovensko univerzo", v: Zgodovina slovenske univerze v Ljubljani do leta 1929 (Ljubljana, 1929), str. 1–229 (dalje: Polec, "Ljubljansko višje
šolstvo v preteklosti in borba za slovensko univerzo").
Več o tem: Kajetan Gantar (ur.), Academia Operosorum: zbornik prispevkov s kolokvija ob 300-letnici
(Ljubljana, 1994).
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njajo ustanavljati ne glede na to, da jim privilegiji zanje niso bili podeljeni in
so običajno sledili šele po nekaj letih delovanja ali pa sploh ne. Ljubljana je bila
tak primer: obstajala je višja jezuitska šola, ki je bila nadaljevanje zgoraj opisanega srednjega šolstva, a brez privilegija, da bi bila povzdignjena v univerzo.
O začetkih takega študija lahko sklepamo po imenovanju profesorja za kazuistiko, ki je prvi predmet v višjih jezuitskih šolah (omenja se za leto 1619), a
je naslednje leto skupaj s slušatelji odšel v Celovec. Potem se znova občasno
pojavlja v virih, v tridesetih letih sta omenjena celo dva z 12 jezuitskimi dijaki
in 18 zunanjimi. Od tedaj študij kazuistike ni več prekinjen, v Ljubljani pa tudi
ostaja edini. Študirali so jo tisti, ki so hoteli postati duhovniki, včasih pa tudi
taki, ki so duhovniki že bili. Kazuistika (casus = primer) je bila namreč tedaj
osnova moralne teologije, ki naj bi pomagala k oblikovanju vesti in življenju po
katoliških principih, uporablja pa zlasti metodo primerov (casus conscientiae).
Danes ima tudi druge pomene in ni omejena na moralno teologijo. Jezuiti so
jo v času protireformacije uporabljali tudi kot orodje za spreobrnjenje. Jezuitske in druge teološke študije tudi niso vsebovale nikakršnega raziskovanja,
ne humanističnega in še manj naravoslovnega. Celoten sistem je temeljil na
sicer izpitno strogih in hierarhično urejenih principih, a je bil zelo dogmatičen,
izhajajoč skoraj izključno iz del Tomaža Akvinskega. Na vso moč so se upirali
naprednim idejam, čeprav naj bi po mnenju nekaterih raziskovalcev jezuitski
kolegij v Ljubljani sodil med tiste avstrijske jezuitske province, kjer so "v svojih
višjih študijah pokazali dejansko pripravljenost v večji meri upoštevati realne,
s strani države forsirane predmete, npr. eksperimentalno fiziko, mehaniko in
agronomijo", ki so jih sredi 18. stoletja kot neobvezne predmete predavali trije
uveljavljeni raziskovalci Franz Ksawer Wulfen, Gabriel Gruber in Jožef Maffei.
Pri pouku eksperimentalne fizike so obravnavali tudi Newtonovo fiziko in leta
1754 za njeno poučevanje nabavili tudi instrumente. Gruber je pri svojem predmetu mehanike poučeval risanje, geometrijo, hidravliko ter nekaj inženirstva,
kar je bilo namenjeno predvsem izobraževanju obrtnikov, imel pa je tudi ladjedelniški oddelek.7 A odpor proti jezuitskemu konceptu šolstva je iz več razlogov
naraščal. Plemiči so za svoje sinove hoteli ločeno izobraževanje, ki bi vsebovalo
družabne spretnosti (ples, jahanje sabljanje, protokol, moderne jezike, naravoslovje, poznavanje aktualnega pravnega sistema in politike). V Ljubljani je bil v
tem kontekstu ustanovljen Collegium Carniolum Nobilium. Država je hotela
na osnovni ravni bolj izobražene podložnike v praktičnih znanjih in nadzor
nad šolstvom, pa tudi plačljivo višje izobraževanje, da bi iz njega izločila nižje
sloje. Razsvetljenski krogi (v veliki meri se prekrivajo s plemstvom oz. z delom

7

Jože Ciperle, 90 let Univerze v Ljubljani: med tradicijo in izzivi časa (Ljubljana, 2009). Glej tudi:
Stanislav Južnič, "Visokošolski pouk naravoslovnih vsebin pri ljubljanskih jezuitih: (statistična obdelava podatkov in primerjava s sosednjimi šolami)", Kronika 63, št. 1 (2015), str. 27–40.
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plemstva) so se zavzemali za izobraževanje na dosežkih znanosti in po vzoru
modernih principov zahodnih držav.
Z ukinitvijo jezuitov (1773) je prišlo do preobrazbe šolstva na trivialke in
gimnazije, v tem času (1774) je na osnovi knjižnega fonda akademske knjižnice iz (pogorelega) jezuitskega kolegija nastala Licejska biblioteka v Ljubljani.
Fond je liceju namenila Marija Terezija, v času Jožefa II. so ji dodali knjižnični fond razpuščenih kranjskih samostanov in je postala javna biblioteka. Leta
1815 je dobila pravico do obveznega izvoda vseh tiskov, bakrorezov, deželnih
zemljevidov in litografij na Kranjskem in s tem postala predhodnica današnje
Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani. Med pomembnejše spremembe
tistega časa (1782) sodi tudi nastanek mediokirurške in babiške šole, ki poleg
teologije in filozofije postala tretja licejska enota. Šola ni dosegala ravni višješolskega študija.
Do drugega poskusa, da bi ustanovili univerzo v Ljubljani, je prišlo v letih
1786–1787. Kranjski deželni stanovi so cesarja Jožefa II v dveh spomenicah, ki
jih je napisal razsvetljenec, pesnik in pisatelj Valentin Vodnik, prosili za ustanovitev univerze v Ljubljani. Obe sta bili zavrnjeni z razlago, da "zakotnih študij"
Dunaj ne bo podpiral.

Visoko šolstvo v času Ilirskih provinc
Prvi pravi poskus univerze je tako nastal v času Ilirskih provinc, in sicer v kontekstu širših reform, ki so jih uvedli Francozi: enakost pred zakonom, odpravljeni
privilegiji in funkcije plemstva v upravi in sodstvu, odpravljeni cehi – uvedba
gospodarske svobode, odpravljeni stara avstrijska uprava in deželni stanovi,
plemstvo izgubi vse upravne funkcije, višjo upravo so prevzeli od države imenovani in plačani uradniki, reforma sodstva – posebno sodišče v vsaki provinci
(tribuna) za vse kazenske in civilne zadeve, odprava cerkvenih bratovščin, prepovedane procesije, uvedba revolucionarnega koledarja, uvedba civilne poroke (ljudje so se tradicionalno sicer še naprej poročali cerkveno).
Na šolskem področju so ustanavljali enotne štirirazredne osnovne šole in
gimnazije (osem) oz. liceje (kot višje oblike študija). V Ljubljani so nameravali
organizirati visoki študij pod imenom centralna šola (école centrale). Za kratek
čas so tako v resnici ustanovili univerzo s petimi fakultetami. Deželni jezik (la
langue du pays) je veljal le za osnovne šole in za gimnazije, kar je pomenilo, da
je bila "slovenščina z omenjenim Marmontovim ukazom (August de Mormont,
prvi generalni guverner Ilirskih provinc) priznana za učni jezik v osnovnih
šolah in gimnazijah. Francozi so sprejeli argumentacijo Valentina Vodnika, da
je zveza med materinščino in izobraževanjem v osnovnih šolah nujna, saj ji daje
pomen za družbeni napredek nasploh in za oblikovanje narodne zavesti, kar
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se prej ni moglo zgoditi, ker je osnovne šole nadzorovala cerkev. Marmont je v
Dubrovniku ustanovil stolico za ilirščino, ne pa tudi enake v Ljubljani".8 Zgolj
domnevamo lahko, da bi Francozi, če bi Ilirske province obstale, v njih v celoti
uvedle enoten "ilirski" (južnoslovanski) jezik, seveda ob sočasni krepitvi francoščine kot državnega jezika.9 Ta princip je, kot je znano, v Franciji prevladal
tudi v odnosu do drugih nefrancoskih narodov (npr. Bretoncev).
V letih 1810/1811 so tako začele v Ljubljani delovati t. i. centralne šole
(école centrale) s petimi študijskimi smermi: za zdravnike, kirurge, inženirje, pravnike in teologe. Prvi letnik je bil za vse smeri enak: govorništvo, fizika,
metafizika. Sicer pa naj bi poučevali še: Code Napoléon, kazensko pravo, risanje,
arhitekturo, matematiko, hidravliko, kemijo, farmacijo, naravoslovje, botaniko,
anatomijo, fiziologijo, patologijo, sodno medicino, porodništvo ter še nekatere predmete.10 École centrale so imele na začetku okrog 300 študentov, nato je
njihovo število upadalo (v celoti je upadlo za 89, to je za tretjino). Profesorjev je
bilo 11. Študij je bil predviden za štiri, za medicino in kirurgijo pa pet let. Predavanja so bila v francoščini, nemščini in latinščini. Po prvem letu so študij reformirali in ustanovili akademijo (Academie) ter opustili inženirsko-arhitekturno
smer. Akademija je obstajala dve leti. V celoti gledano ilirsko šolstvo v Ljubljani
po Polecu ni sledilo francoskemu oz. centralizirani "Napoleonovi univerzi", pač
pa po svoje postavljenemu sistemu v Dalmaciji, medtem ko Schmidt meni, da
to ne drži in da gre le za drugačna poimenovanja, medtem ko je bila vsebina
predmetov enaka ali podobna (razlika je bila pri italijanščini in verouku, ki so
ga tu dopuščali).11 Zastavljeno je bilo sicer zelo ambiciozno, zato je potem tudi
prišlo do oženja in reorganizacij. Zanimiva so zapažanja generalnega šolskega
nadzornika Zellija, ki je zapisal, da "skoro v vseh ilirskih provincah /…/ srečavamo na vsakem koraku ljudi, ki so dosegli najvišjo stopnjo civilizacije, ob strani
takih, ki ginevajo od nevednosti in barbarstva".12 Zato je zahteval uporabo vseh
mogočih sredstev, da bi razširili osnovno šolstvo tudi v odročne kraje, hkrati pa
2000 učencem v srednjih šolah in 300 študentom pomagal ohraniti centralne
šole in nanje privabiti tudi tiste, ki so študirali na avstrijskih univerzah.

8
9

10
11

12

Zwitter, "Višje šolstvo na Slovenskem do leta 1918", str. 41.
Janez Šumrada, "Načrti francoskih oblasti v Iliriji o ustanovitvi ljubljanske univerze", v: Gestrinov zbornik (Ljubljana, 1999), str. 517–534.
Polec, "Ljubljansko višje šolstvo v preteklosti in borba za slovensko univerzo", str. 25.
Več o tem: Polec, "Ljubljansko višje šolstvo v preteklosti in borba za slovensko univerzo", in Vlado
Schmidt, Zgodovina šolstva in pedagogike na Slovenskem (Ljubljana, 1988).
Polec, "Ljubljansko višje šolstvo v preteklosti in borba za slovensko univerzo", str. 39.
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Zahteve po ustanovitvi slovenske univerze kot nacionalno-politično
vprašanje
Šele dve desetletji po vrnitvi avstrijske oblasti (od tridesetih let 19. stoletja dalje)
je zahtevo po univerzi sicer še šibko artikulirana slovenska politika, razdeljena
na konservativni in liberalni tabor, vključila v nacionalna emancipacijska gibanja, s čimer je nastanek univerze postal eno od osrednjih nacionalno-političnih
vprašanj, čeprav se je nacionalna zavest pri Slovencih takrat šele začela oblikovati.
Izhodišče prizadevanj, da bi Ljubljana dobila univerzo, je bila ugotovitev,
kot so zapisali prvi pobudniki leta 1848, da
narod in njegov splošen napredek trpi veliko izgubo, ako ob pomanjkanju
domačih učilišč nadarjeni njegovi sinovi študirajo na tujem in v tujem jeziku; najdejo tam odlično priznanje in postane njihovo delo last tujega naroda:
domovina pa, ki mora pogrešati svoje najboljše sinove, trpi duševni zastoj in
dobiva duševno spodbudo le od zunaj.

Spomenico z naslovom "Vseučilišča nam je v Ljubljani treba" je napisal ravnatelj ranocelniške šole in svetnik pri deželnem glavarstvu dr. Matija Sporer.13
Idejo o združitvi Slovencev, t. i. Zedinjeni Sloveniji, je leta 1848 prvi zapisal
slovenski duhovnik s Koroške Matija Majar-Ziljski. V peticiji se je zavzel za ustanovitev slovenske univerze, ampak ne v Ljubljani, pač pa v Zagrebu, kar odpira
novo narodno-politično dilemo med slovenskimi razumniki tistega časa, ki so
hkrati seveda tudi politiki; dilemo, ki jo zaznavamo še do in po nastanku jugoslovanske države in ustanovitve univerze leta 1919, pravzaprav še vse do začetka tridesetih let 20. stoletja: ali slovenski ali jugoslovanski narod.
Brez dvoma je možno ugotoviti, da so se za slovensko univerzo v Ljubljani kar sedem desetletij zavzemali vsi družbeni sloji, časopisi in politika (najprej
Bleiweisove Novice), od županov do deželnih in državnozborskih poslancev.
Vendar tudi ideoloških razlik in prepirljivosti, ki sta prizadevanja slabila, ni manjkalo. Prav tako ta proces ni kontinuiran, zahteve pa so imele velik razpon. Od
ohranitve posamičnih šol (na začetku modroslovne in ranocelniške) ali želje po
nekaterih fakultetah (zlasti pravni) do vzpostavitve celovite univerze. Eno prvih
peticij, ki jo je poslala mestna občina Kranj, naj bi po ustnem izročilu sestavil celo
France Prešeren. Poleg notranjih ideoloških sporov so zahteve po univerzi v Ljubljani slabile tudi zahteve po italijanski ali večjezični univerzi v Trstu.14
13
14

Ana Benedetič, Poti do univerze (Ljubljana, 1999), str. 33–34.
Več o tem: Božo Repe, Svoboda duha. Univerza v Ljubljani 100 let (Ljubljana, 2019) (dalje: Repe,
Svoboda duha).
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Argumenti za zavračanje z avstrijske strani so znani, naj omenim le celjskega poslanca dr. Pommerja v razpravi o slovenski univerzi v dunajskem parlamentu, ki je ironično citiral Anastazija Grüna, da celotno slovensko slovstvo
nosi pod pazduho, poudarjal, da je slovensko slovstvo le posnemanje, prevodi,
da Slovenci nimajo znanstvenega slovstva, niti knjig za srednjo šolo, da je to,
kar Slovenci v resnici potrebujejo, nemški pouk v ljudski šoli. Dejal je, da se mu
zdi nenavadno, ker na račun drugih fakultet opuščajo misel na medicinsko, saj
je vendar toliko "specifično slovenskih boleznij, ki se morajo zdraviti specifično
slovensko, v slovenskem jeziku." Nadaljeval je:
Nekaj je, gospoda moja, kar napravlja zelo slab vtis – namreč, ali je reven narod
objesten. Spominja me na to znano bajko o žabi, ki se je napihovala, da bi postala
velika… Ponavljam na kratko: Slovenski narod je – jaz ne morem nič zato in mu
tudi ne morem pomagati – eden najmanjših narodov v naši državi in v Evropi.
Jezik je še nerazvit – tudi pismeni jezik – ter se še vedno razvija. Leposlovstvo
je čisto malenkostno, znanstvenega slovstva pa v tem jeziku skoro ni. Nedostajajo učne knjige, nedostajajo učitelji in učenci. Skratka. Ustanovitev slovenskega
vseučilišča bi bila danes naravno nemogoča…,

in zaključil: "Čez sto let pridite zopet z nujnim predlogom, potem bo morebiti možno, da se ustanovi slovensko vseučilišče, potreba ali celo nujna potreba
po mojem mnenju takrat tudi ne bo!"15

Prizadevanja za ustanovitev univerze v novonastalih razmerah
po koncu 1. svetovne vojne
Konec vojne, razpad avstro-ogrske monarhije, prehodno obdobje v obliki enomesečne Države Slovencev, Hrvatov in Srbov s sedežem v Zagrebu, ki so jo ustanovili avstro-ogrski Južni Slovani za lažjo združitev s Srbijo v novo, centralistično
urejeno Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev 1. decembra 1918, ustanovitvi
univerze sprva niso bili naklonjeni. Tudi slovenski politiki (vlada SHS v Ljubljani)
so dvomili, da bi jo bilo mogoče ustanoviti in so pobude sprva zavračali. Univerza
se jim v turbulentnem prehodnem času, ob bojih za nacionalne meje, rastočih
socialnih nemirih, ki so pretili z revolucijo, ter ob deset tisočih vojakih raznih
nacionalnosti, ki so po razpadu soške fronte ostali na slovenskem ozemlju, ni
zdela prioriteta. Del slovenskih politikov (jugoslovansko centralistično usmerjeni liberalci) ji je izrazito nasprotoval, katoliški tabor pa jo je postopoma začel

15

Janko Polec in Bogumil Senekovič, Vseučiliški zbornik (Ljubljana, 1902), str. 387–391.

467

B. Repe: Nastanek slovenske univerze

podpirati. V Beogradu je vladalo prepričanje, da je ena univerza v novonastali
državi (z morebitnimi odseki v Zagrebu in Ljubljani) dovolj. Poleg ideje o univerzi v Trstu je obstajal celo predlog, da bi jugoslovanska vojska za potrebe bodoče
slovenske univerze zasedla Gradec. Oddelek za uk in bogočastje je 28. decembra
1918 narodni vladi SHS pisal, da naj pri skupni vladi v Beogradu doseže vojaško
intervencijo jugoslovanske (ali antantne vojske) in do ustanovitve likvidacijske
komisije ter razdelitve premoženja zavaruje lastnino graške univerze, saj naj bi to
(po logiki, da je Univerza v Gradcu služila južnemu delu monarhije) večinoma
pripadlo novoustanovljeni Kraljevini SHS. Dopis se je ohranil v Arhivu Jugoslavije, v fondu Ministarstva prosvete.16 Vojaška zasedba drugega največjega avstrijskega mesta zato, da bi Slovenci dobili svojo univerzo, bi bil brez dvoma zelo
sočen in unikaten zgodovinski dogodek. A se ni uresničil.
Pri Slovencih je tedaj in še nekaj časa vladala dilema, ali ima sploh smisel
ohranjati svoj jezik in kulturo ali pa bi bilo bolje, da postanejo del enovitega
jugoslovanskega naroda s srbohrvaškim jezikom. Na koncu je bilo v novi državi
sprejeto načelo kompromisnega unitarizma, to je definicija, da so Jugoslovani
en narod s tremi plemeni: Srbi, Hrvati in Slovenci.17 V prid ustanovitvi univerze
pa je govorilo dejstvo, da je, kot je zapisal Janko Polec, "cela vrsta mladeničev,
ki je v strelskih jarkih izgubila že mnogo semestrov svojih študij… želela sedaj
čim prej nadaljevati", kar pa na avstro-ogrskih univerzah ni bilo več mogoče.18
Hkrati se je prehodno obdobje iz ene v drugo državo zaradi svoje protislovnosti in številnih neznank v resnici izkazalo za zelo ugodno. Pri tem ocenjujem,
da če ne bi točno v tistem obdobju, je vprašanje, kdaj bi in če že bi, ali bi bila
sploh samostojna. Odločilen čas je bil torej med novembrom 1918 in majem
1919. Če bi se uresničilo stališče beograjskih oblasti, da se vprašanje univerze
preloži na čas po pariški mirovni konferenci, ki se je začela januarja 1919 in je
trajala leto dni, potem pa še na čas, ko bi Jugoslavija in Italija rešili vprašanje
italijansko-jugoslovanske meje, torej do podpisa rapalske pogodbe leta 1920,
bi bilo prehodno obdobje z začasnim narodnim predstavništvom in vlado, v
kateri je bil podpredsednik dr. Anton Korošec, mimo. Vprašanje univerze bi
preglasile ustavne razprave, v centralistični Kraljevini SHS po sprejetju prve t. i.
vidovdanske ustave 21. junija 1921 pa bi se možnosti za ustanovitev drastično
zmanjšale. Najverjetneje bi se uresničil koncept z eno, beograjsko univerzo, ki
bi imela podružnice v Zagrebu in Ljubljani, pri čemer bi bila Ljubljana verjetno
podrejena tudi Zagrebu, ki je že imel svojo univerzo.

16

17

18

Arhiv Jugoslavije (AJ), fond 66 – Ministarstvo prosvete, fasc. 185, Prepis dopisa Oddelka za uk in bogočastje z dne 28. decembra 1918 Narodni vladi SHS, 30. januar 2018.
Več o tem: Dušan Nećak in Božo Repe, Prelom. 1914–1918. Svet in Slovenci v 1. svetovni vojni
(Ljubljana, 2003).
Polec, "Ljubljansko višje šolstvo v preteklosti in borba za slovensko univerzo", str. 1–229 .
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Mihajlo Rostohar je
skupaj z županom
Ivanom Tavčarjem
23. novembra 1918
sklical sestanek, na
katerem so ustanovili
Vseučiliško komisijo
(NUK, kartografska in
slikovna zbirka)

Prva prizadevanja za univerzo odražajo kaotično stanje po vojni. Politično
telo, ki naj vodilo Slovence v prehodnem obdobju, se je poimenovalo Narodni
svet. Ustanovljen je bil avgusta 1918, še v času Avstro-Ogrske, iz predstavnikov
vseh strank. Zaradi strankarskih nasprotovanj nikoli ni postal parlament, imenoval pa je svojo vlado.19 Pri Narodnem svetu je deloval kulturni odsek, ki je
še v času enomesečne Države SHS, 21. novembra 1918, predlagal, da bi nekaj
kateder s slovenskim učnim jezikom ustanovili na univerzi v Zagrebu. Predavali naj bi habilitirani slovenski predavatelji z avstrijskih univerz. 23. novembra
1918 je v Ljubljani na pobudo docenta psihologije z univerze v Pragi dr. Mihajla
Rostoharja nastala vseučiliška komisija, ki naj bi dosegla nekakšno provizorično slovensko "univerzo" znotraj zagrebške univerze. Rostohar je bil poleg dr.
Danila Majarona, pravnika in kulturnika, dr. Karla Verstovška, poverjenika za
uk in bogočastje v Narodni in deželni vladi za Slovenijo (torej nekakšnega slovenskega lokalnega ministra za šolstvo), ter še nekaterih politikov (npr. dr. Ivan

19

Več o tem: Bojan Balkovec, Prva slovenska vlada 1918–1921 (Ljubljana, 1992).
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Tavčar) verjetno najbolj zaslužen za nastanek univerze. Napisal je tudi njen prvi
statut in naredil načrte za ustanovitev Psihološkega univerzitetnega inštituta
v Sloveniji. A, tipično slovensko, potem ni bil izbran za docenta ali profesorja.
Vrnil se je v Prago, med obema vojnama predaval na Karlovi univerzi in šele leta
1948 postal profesor ljubljanske univerze ter vzpostavil temelje glavnim predmetom psihološke smeri.20
Vseučiliška komisija, ki je nastala iz predstavnikov različnih strokovnih društev in predavateljev z avstrijskih univerz (zaradi eksistenčnih pa tudi nacionalnih razlogov, razumljivo, zelo zainteresiranih za nastanek univerze), je nato na
narodno vlado naslovila spomenico s svojimi predlogi. Vlada je na Verstovškov
predlog priznala status vladne inštitucije in finančno ter prostorsko omogočila
njeno delovanje. To v osnovi lahko razdelimo na tri faze: od njene ustanovitve
do konca januarja 1919, ko se je ukvarjala s pripravami na oblikovanje začasnih
stolic na zagrebški univerzi, ki bi jih nato prenesli v Ljubljano (nekaj časa je bila
tudi ideja, da bi podobno storili tudi na beograjski univerzi); od februarja 1919
do julija 1919, ko se je posvetila predvsem ustanavljanju univerze v Ljubljani;
od sprejetja zakona o univerzi v Ljubljani v začasni skupščini v Beogradu 16.
julija 1919 do nastanka univerzitetnega sveta, ki je bil izbran med imenovanimi novimi profesorji 18. septembra 1919 v Ljubljani, komisija pa je prenehala
obstajati dva dni za tem.21 Komisija se je formalno konstituirala 5. decembra
1918, torej že v kraljevini. Predsednik je postal dr. Danilo Majaron, tajnik pa
jezikoslovec dr. Fran Ramovš, ki je kasneje, 3. decembra 1919, seveda simbolično, imel prvo predavanje o slovenščini na novoustanovljeni univerzi. Tudi na
tem mestu prihaja do razhajanja – brez tega bi bila obletnica dolgočasna – tehniki namreč za prvo predavanje štejejo 19. maj 1919. Tedaj je na tedanji Državni
obrtni šoli na Aškerčevi cesti v Ljubljani imel predavanje mednarodno priznani
elektrotehniški strokovnjak in šahovski velemojster dr. Milan Vidmar, naslovil ga je "Inženir filozof in stroj velikan". Tehniška fakulteta (in s tem današnja
naslednica) je bila namreč prva, ki je s študijem v obliki tečajev začela še pred
uradno ustanovitvijo univerze.22
Še preden je predlog za ustanovitev nove univerze v slovenski in jugoslovanski politiki dobil kolikor toliko oprijemljivo podlago, so se v komisiji začeli oblikovati prvi predlogi za kadrovsko zasedbo predvidenih štirih fakultet. V

20
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Valentin Bucik, Marko Polič in Helena Rožman, Dr. Mihajlo Rostohar. 30. julij 1878–5. avgust 1966
(Krško, 2016).
Miroslav Stiplovšek, "Vloga dr. Karla Verstovška pri ustanovitvi slovenske univerze leta 1919", Časopis
za zgodovino in narodopisje 66, št. 2 (1995), str. 294.
Več o tem: Maja Vehar, "Fakulteta za elektrotehniko od začetkov do danes, 1919–2019", v: Diferencial
časa. 100 let elektrotehnike na Univerzi v Ljubljani, ur. Tadej Bajd et al. (Ljubljana, 2019), str. 12–53.
Glej tudi: France Avčin in Albert Čebul, "Petdeset let študija elektrotehnike na univerzi v Ljubljani",
Elektrotehniški vestnik 36, št. 11 (1969), str. 227–315.
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ospredje je vstopilo vprašanje habilitacij: kdo naj bi nove profesorje habilitiral
(po prvotnem predlogu zagrebška univerza) in kakšni naj bi bili kriteriji. Razvnel se je spopad med "narodnjaškim" delom, ki je v ospredje postavljal nacionalne cilje pri ustanavljanju univerze in "znanstvenim" delom, ki se je želel strogo držati habilitacijskih kriterijev najbolj znanih evropskih univerz. Načeloma
slednjim seveda vsebinsko ni nihče nasprotoval, saj je že vseučiliški odsek Ivana
Hribarja pri ljubljanskem občinskem svetu v prvem desetletju 19. stoletja izhajal
iz prepričanja da je "vrednost, moč in sila univerze ali fakultete v njenem zares
habilitiranem kadru in samo v tem se tudi prava univerza loči od ostalih višjih
šol."23 Težave so se, kot je to običajno, začele pojavljati pri konkretnih imenih,
kjer pa seveda ni šlo zgolj za reference, pač pa tudi politiko. Milana Vidmarja, pa
še koga, so zaradi vpliva slovenskih politikov v novem državnem centru v Beogradu zaradi "politične nezanesljivosti" pri imenovanjih "pustili capljati", kot se
je uveljavil izraz za namerno zavlačevanje z imenovanji. Zagovornike strožjih
habilitacijskih kriterijev, ki bi izločili tudi privatne docente z "veniam legendi",
je predstavljal matematik dr. Josip Plemelj, nato prvi rektor univerze. Plemelj
je bil prepričan, da je s tem, ko je preprečil, da bi že narejeni spisek, ki naj bi
šel v habilitacijsko potrditev na zagrebško univerzo, "preprečil veliko nesrečo
našemu narodu". To ni bilo njegovo edino nasprotovanje zlasti vodstvu komisije, pa tudi Mihajlu Rostoharju. Plemelj je zagovarjal tudi stališče o centralizaciji
visokih šol v novonastali državi, slovenščino pa je videl zgolj kot enega od jugoslovanskih dialektov (podobno kot jih ima več nemški jezik). V tedanjem času s
takimi pogledi sicer med nastajajočo profesorsko elito ni bil osamljen. Tovrstne
debate o jeziku in univerzi so postale javne. Po časopisih so potekale polemike
za in proti samostojni univerzi. Liberalni časopisi (Slovenski narod) so pisali, da
sedaj ni več nemškega potujčevanja in s tem tudi ne potrebe po slovenski univerzi in da Slovenska ljudska stranka nima "legitimacije", da se zanjo zavzema,
medtem ko je katoliški tabor v ustanovitvi univerze videl možnost, da krepi
svoj politični vpliv in moč katolicizma. Z zagrebške univerze je prišel odklonilen odgovor po ustanavljanju slovenskih stolic in potrjevanju habilitacij. To je
potem s podkomisijami za posamezna področja izvedla vseučiliška komisija.
Seveda ni manjkalo intrig, intervencij, skratka po Metodu Mikužu,
'človeškega elementa', ki ga pozna vsaka univerza: prepričanje kandidata in prijateljskega ali političnega kroga o njegovih sposobnostih in prepričanje zakonitih
ocenjevalcev in njihovega kroga o kandidatovih sposobnostih oz. nesposobnostih. Zakoniti ocenjevalci zahtevajo in ocenjujejo kandidatova dela in včasih

23

Metod Mikuž, "Gradivo za zgodovino univerze v letih 1919–1945", v: Petdeset let slovenske univerze v
Ljubljani, ur. Roman Modic (Ljubljana, 1969), str. 56 (dalje: Mikuž, "Gradivo za zgodovino univerze v
letih 1919–1945").
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je res težko priti do objektivne ocene. Še teže je, če nastopi 'vis major' katerekoli
vrste že, ki more še kako poseči v sicer z zakoni zajamčeno popolno univerzitetno avtonomijo.
Že prvi trije matični profesorji ljubljanske juridične fakultete (Žolger, Pitamic
in Vošnjak) so iz Pariza, kjer je bil Žolger član jugoslovanske delegacije, ostala
dva pa izvedenca na pariški mirovni konferenci, zelo lepo in pravilno pisali dr.
Majaronu: 'Nas vodijo edino le stvarni vidiki, vsi drugi oziri, tudi politični, so nam
popolnoma tuji. Zelo bi vam bili hvaležni, ako bi to naše mnenje povedali tudi
drugim prizadetim gospodom'.24

Z današnje zgodovinske distance brez dvoma lahko presodimo, da so
takšna stališča vsaj generalno omogočila vzpostavitev močne kadrovske strukture prve generacije profesorjev ljubljanske univerze. V kasnejšem razvoju pa
niso vedno prevladovala in tako je tudi danes. Zaradi internacionalizacije univerze, kar zadeva objektivnost in s tem shematičnost kriterijev, sicer v manjši
meri, se politika še naprej neprestano trudi, da bi stegnila prste po univerzah
ali posameznih profesoricah in profesorjih, če to ne gre, pa pač ustanovi svoje.

Formalno-pravna ustanovitev slovenske univerze 1919
V marcu 1919 so signali iz Beograda začeli nakazovati, da bodo oblasti ustanovitev univerze dovolile že jeseni. Le mesec dni kasneje se je politični veter
obrnil, ustanovitev naj bi bila, kot je izjavil pristojni minister, odložena. Pozabil
pa je, da bo potrebno sprejeti proračun. Ko se je v maju v strankarsko nacionalno in politično raznorodni Začasni narodni skupščini postavilo vprašanje
potrjevanje proračuna, je bila priložnost prava, saj je vlada potrebovala vsak
glas. V proračunskih kupčkanjih je nenadoma v predlog prišla tudi postavka za
slovensko univerzo, Slovenska ljudska stranka je obljubila, da bo za proračun
glasovala. Minister za prosveto Ljuba Davidović je tako hitro spremenil svoje
nedavno pisno stališče, da bo "resno vzel vso stvar v svoje roke" šele po koncu
mirovne konference. Kmalu zatem je bil izdelan predlog zakona. Osnutek sta
– v žlahtni politični tradiciji "dunajskih kavarn i beogradskih kafana", kjer so
padale vse pomembnejše odločitve ranjke in nastajajoče države – v Narodni
kavarni v Ljubljani – 25. maja sestavila načelnik splošnega odseka prosvetnega ministrstva v Beogradu in Fran Ramovš.25 Davidović je predlagal, naj bodoča univerza začasno prevzame statut beograjske, vlada pa je osnutek zakona

24
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Mikuž, "Gradivo za zgodovino univerze v letih 1919–1945", str. 62.
Repe, Svoboda duha, str. 83.
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2. julija potrdila. Sejo vlade je v odsotnosti predsednika vlade Stojana Protića
vodil podpredsednik vlade in vodja SLS Anton Korošec, za predlog je dobil 10
od 11 glasov. 9. julija 1919 je osnutek zakona po hitrem postopku prišel na 51.
sejo začasnega narodnega predstavništva v Beogradu. Predvideno je bilo, da
se ustanovi pet fakultet: teološka, pravna, filozofska, tehnična in medicinska.
Delovati bi začele v študijskem letu 1919/1920. Teološka, filozofska in pravna v
polnem obsegu, tehnična s prvim in z drugim letnikom, nepopolna medicinska
z dvema letnikoma pa bi začela z enim letnikom. Tudi SLS je sicer predlog zagovarjala s postopnim ustvarjanjem enotnega jugoslovanskega jezika, pri čemer
naj bi nova univerza imela pomembno vlogo. Zakon so podprli tudi liberalci
(s pripombo, da teološka fakulteta nima zveze z modernimi, nekonfesionalnimi univerzami, da znanstvene discipline, ki jo zadevajo, sodijo na filozofsko
fakulteto, ostalo pa v šole vsake verske skupnosti). Liberalec Dinko Puc pa je k
utemeljevanju Antona Sušnika iz SLS, s katerim se je strinjal, dodal še:
Popravim naj samo eno besedo: mislim da je bil samo lapsus linguae. Govornik je
namreč govoril o slovenskem vseučilišču. Gospodje! Mi smo zahtevali slovensko
vseučilišče dokler smo bili v boju z Nemci, danes pa zahtevamo samo vseučilišče
Srbov, Hrvatov in Slovencev! (Živahno ploskanje) Mi nočemo, da bi bila univerza v
Ljubljani prežeta s tendenco kakega separatizma, ampak naj bo samo nov kamen
v zgradi edinstva naše države! (Živahno odobravanje in ploskanje) Hočemo in
želimo, da se takrat, ko se urede razmere, na naših treh univerzah menjavajo med
seboj dijaki in profesorji, ker sem mnenja, da je univerza v Zagrebu in Beogradu
prav tako skupna vsem trem plemenom, kakor jim je skupna univerza v Ljubljani. Univerze v Ljubljani, Zagrebu in Beogradu bodo tri žarišča kulture, ki bodo
utrjevala duševno vez med nami in na ta način sodelovala na konsolidaciji države
(Živahno odobravanje in ploskanje).26

Zakon je šel tudi skozi drugo branje 16. julija, zanj je glasovalo vseh 153
navzočih poslancev. Regent Aleksander ga je podpisal 23. julija, v uradnem listu
je (zaradi vmesne vladne krize) izšel mesec dni kasneje, 23. avgusta.27
Sledilo je izmenjevanje čestitk in zahval med Beogradom in Ljubljano.
Predsednik slovenske vlade, dr. Janko Brejc, je narodnemu predstavništvu v
Beograd 28. avgusta v srbohrvaščini poslal brzojavko:
Narodnemu predstavništvu! Kraljevski Beograd nam je podaril najlepši znak svobode – Univerzo v Ljubljani – ideal, o katerem je v svojem suženjstvu Slovenija

26
27

Polec, "Ljubljansko višje šolstvo v preteklosti in borba za slovensko univerzo", str. 180–181.
"Zakon o univerzitetu Kraljestva Srba, Hrvata i Slovenaca u Ljubljani", Službene novine Kraljestva Srba,
Hrvata i Slovenaca, 23. 8. 1919, str. 2.

473

B. Repe: Nastanek slovenske univerze

Zakon o ustanovitvi Univerze v Ljubljani s podpisi ministrov in pečatom (AJ, fond 74 – Kraljevi dvor;
fond 66 – Ministarstvo prosvete)

sanjala stoletja. Nova lira bo svetu sporočala glas znanosti. Vsa Slovenija se za to
visoko darilo najbolj globoko in najbolj vdano zahvaljuje in obljublja, da bo Univerza v Ljubljani močno ognjišče znanosti, čvrsta opora našim bratom, ki so še
vedno v suženjstvu in ponos mlade združitve Srbov, Hrvatov in Slovencev.28

Delovanje Univerze v Ljubljani med obema vojnama
Nastanek slovenske univerze je bil prvenstveno produkt obrambnih nacionalnih teženj, "prva vidna trdnjava", najvišja slovenska kulturna ustanova, ki si jo je
narodna država postavila na triglavsko ozemlje proti sosedom", kot je ob njeni
desetletnici leta 1929 zapisal rektor Milan Vidmar, tedaj v svetu najbolj priznan
slovenski elektrotehnik in šahist, Univerzitetni svet pod njegovim vodstvom pa
je tedaj ugotovil, da je "ljubljanska univerza severni branik naše zemlje".29 Vidmar je bil hkrati tudi zagovornik univerzalnosti, kar kažejo njegovi nastopi ob
nastanku univerze, pa tudi kasneje, ko je na njej opravljal najvišje funkcije.30
Ustanovitev univerze je imela konstitutiven pomen za slovensko znanost
in je postopoma združila profesorje, prej raztresene po raznih avstrijskih univerzah. Vendar je treba spomniti, da se odločilna vloga politike ni pokazala
zgolj pri ustanovitvi univerze, pač pa tudi pri njenem nadaljnjem obstoju med
obema vojnama in še bolj med vojno. Po drugi svetovni vojni kot institucija ni

28
29

30

Polec, "Ljubljansko višje šolstvo v preteklosti in borba za slovensko univerzo", str. 181.
Zgodovinski arhiv in muzej Univerze (ZAMU), fond IV – Rektorat, Osnutek govora ob dvajsetletnici
Univerze kralja Aleksandra I. v Ljubljani z rokopisnimi dopolnitvami Milana Vidmarja.
Milan Vidmar, Spomini (Ljubljana, 2018).
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bila več ogrožena, tako ali drugače pa ves čas pod političnim nadzorom. Tudi
njeno notranje življenje je bilo v času med obema vojnama predmet političnih
bojev med liberalnim in katoliškim univerzitetnim kadrom, od tridesetih let
dalje pa zlasti med katoliškim in levim delom univerze, tako pri profesorjih kot
pri študentih. Univerza je bila torej zelo spolitizirana institucija. Že v času nastajanja nove države in še pred nastankom univerze so študenti protestirali za pravico do samoodločbe, kasneje pa do avtonomije. Leta 1920 so nastopili proti
podpisu Rapalske pogodbe z Italijo. V znak "kapitulacije pred Italijo" so organizirali kar žalni sprevod. Leta 1924 je prišlo do spopadov z izrazito unitaristično
in centralistično organizacijo Orjuna (kratica za Organizacijo jugoslovanskih
nacionalistov), ki je nastopala pod geslom "En narod, ena država, en kralj!" in
zaradi izgubljenih ozemelj gojila sovraštvo do Italije in fašizma. Študenti so večkrat razpravljali o zaščiti akademske svobode, za kar so bile povod samovoljne
upokojitve rektorja in treh rednih profesorjev zagrebške univerze, ki so jih iz
političnih razlogov izvedle beograjske oblasti. Ko so študenti na tleh ljubljanske
univerze iz akademske solidarnosti proti temu protestirali, so jih prišli izzivat
orjunaši, vnel se je spopad in rektor je za eno popoldne prepovedal predavanja
oziroma univerzo zaprl. V začetku tridesetih let so se akcije proti unitarizmu
stopnjevale, v opoziciji je bila tudi SLS, ki je sestavljala avtonomistični program
(t. i. punktacije, kot so jih imenovali, ker so bile napisane po točkah). Študenti
so leta 1932 za demonstracije izkoristili t. i. svetosavsko proslavo. Na proslavi
v zbornici ljubljanske univerze so metali letake in povzročali nemire. Rektor je
univerzo zaprl, a jo nato na ukaz iz Beograda spet odprl, gostom so v opravičilo
napisali pismo, dogodek pa je seveda izzval burno razpravo in delitve v univerzitetnem svetu. Pravni zgodovinar Janko Polec, dvakratni dekan pravne fakultete in avtor več študij o zgodovini univerze, je za izgrede obtožil komuniste.
Jakob Kelemina, utemeljitelj znanstvene germanistike in trikratni dekan filozofske fakultete, pa je na seji ubesedil misel, ki v taki ali drugačni obliki spremlja
izobraževanje in medgeneracijske odnose skozi stoletja: "Končno je treba narediti red in nastopiti proti mladeničem, ki si drznejo soditi o početju starejših,
izkušenih mož." Reakcija Beograda je bila ob formalnem nasprotovanju zaprtju
univerze zaradi demonstracij predvidljiva. V finančnem zakonu za proračunsko leto 1932/1933 se je pojavilo navodilo za ukinitev medicinske, teološke,
tehnične in pravne fakultete. V Ljubljani bi tako ostala samo filozofska fakulteta, od tehnike pa montanistični oddelek. Ta ukaz so nato sicer uspeli črtati,
rektorju naj bi v prizadevanjih za to pomoč ponujal tudi Anton Korošec, ki pa
takrat ni imel nobene realne politične moči (kmalu zatem so ga poslali v konfinacijo). Na drugi strani je takratni minister liberalec Albert Kramer celo izjavljal,
da po demonstracijah od ljubljanske univerze ne bi smel ostati niti kamen in da
se lahko zahvali le velikodušnosti vlade, da je obstala. V resnici bi ukinitev univerze samo še bolj potencirala krizo, ki je Jugoslavijo po streljanju v skupščini
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leta 1928, v katerem je bil ubit vrh hrvaških poslancev, in po uvedbi diktature že
tako pripeljala na rob obstoja.
Po uvedbi šestojanuarske diktature je 29. junija 1929 kralj Aleksander sprejel pobudo rektorja Milana Vidmarja, da sprejme pokroviteljstvo nad proslavo
desetletnice univerze in tudi sicer pokroviteljstvo nad univerzo. Vidmar je to
pobudo dal zato, ker je bila univerza v dotlej največji nevarnosti, da jo ukinejo.
Na predlog ministra za prosveto se je univerza preimenovala v Univerzitet kralja Aleksandra I. (Alma mater Alexandrina). Vidmarjeva poteza ni naletela na
odobravanje pri vseh članih univerzitetnih organov in na naslednjih volitvah ni
bil več izvoljen za rektorja. Volitve je izgubil za en glas proti profesorju pravne
fakultete Dolencu.
Januarja 1933 je znova prišlo do večjih študentskih demonstracij, rektor
je univerzo zaprl, tokrat kar do 26. aprila. Oblasti so izvedle obširno preiskavo proti "separatistom in komunistom", kot so poimenovali uporne študente.
Čez dve leti, leta 1935, je prišlo do največje katoliške (klerikalne) manifestacije v Ljubljani, evharističnega kongresa. Z njim sta Slovenska ljudska stranka in
katoliška cerkev hoteli pokazati svojo politično in kulturno dominacijo. SLS je
kot del vsejugoslovanske stranke, imenovane najprej Jugoslovanska radikalna
zajednica, v kateri so bili glavni unitaristični srbski radikali, na javnih in režiranih volitvah maja 1935 (in nato še 1938) dobila v Sloveniji absolutno oblast.
V času kongresa so njeni privrženci na balkonu univerze postavili dva metra
visok križ, nekaj manjšega pa tudi v zbornično dvorano. V zbornični dvorani so
29. junija tudi organizirali stanovsko zborovanje desničarskih razumnikov, ki
se ga je udeležilo več kot dvesto privržencev. Zborovanje je blagoslovil nadškof
Anton Bonaventura Jeglič, peli so katoliško bojno himno "Povsod Boga", ki je
bila v dvajsetih letih prevedena in prirejena za potrebe množičnih katoliških
shodov. Na zborovanju je s predavanjem "Filozofija in krščanstvo" nastopil teolog in filozof France Veber (leta 1945 so ga izključili iz univerze in iz akademije
znanosti). Po pisanju Slovenca je bilo navdušeno in z dolgotrajnim aplavzom
sprejeto predavanje "mogočen izraz spoznanja akademske mladine, da največji slovenski filozof-znanstvenik sooblikuje novo katoliško generacijo mladega
slovenskega izobraženstva". Nastopil je tudi teolog in etnolog Lambert Ehrlich, vodja Katoliške akcije in ustanovitelj skrajno desne študentske organizacije
Stražarji, ki so izdajali list Straža v viharju. Ehrlich se je v imenu cerkve študentom zahvalil, ker je njihova "katoliška zavest in odločnost na slovensko univerzo prvič v slovenski zgodovini postavila sveto znamenje križa. Pomen križa na
univerzi morejo občutiti le oni, ki vedo, da je to pred leti bilo še nemogoče. Križ
na poslopju slovenske univerze je znak zmage odločnosti naše katoliške akademske mladine". Zgodovinar Metod Mikuž je leta 1969 o zborovanju zapisal:
"Tako je zbornična dvorana, v kateri je nekoč rohnel duhoviti Tavčar nad svojimi klerikalnimi deželnozborskimi kolegi, doživela rahel predokus tistega, kar
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bi utegnilo priti nad slovenski narod, če bi se uresničile misli istega Ivana Tavčarja iz povesti 4000." Leta 1938 so hoteli Ehrlich in njegovi privrženci tudi uradno doseči, da bi na univerzi namestili križ, a niso uspeli. Naslednje leto, 1938,
je prišlo do množičnih demonstracij zaradi nemške okupacije Češkoslovaške
in univerza je bila spet nekaj časa zaprta. Konec leta je katoliški tabor dosegel,
da so Antona Korošca ob velikih slovesnostih razglasili za častnega doktorja.
Promocija je potekala ob množičnih študentskih protestih, osem študentov so
zaprli. Liberalno usmerjeni študenti so nato dosegli, da so februarja 1941 kot
četrtega častnega doktorja med obema vojnama proglasili Ivana Hribarja. Aprila 1940 je skupina študentov, predvsem medicine, hotela odpotovati na mirovni kongres v Beogradu, ki ga je tam organiziral levičarski Akcijski odbor študentov beograjske univerze. Policija je na železniški postaji na pobudo referata, ki
je ekskurziji nasprotoval, nekaj študentov aretirala, skupina petdesetih študentov pa ni mogla odpotovati. Katoliška stran je 8. aprila organizirala zborovanje
proti mirovnemu kongresu, zahtevali so prisilno delo za komuniste in prepoved vseh levičarskih organizacij in časopisov, notranjemu ministru pa so poslali
brzojavko s pričakovanjem, "da kraljevska vlada pri odgovornem delu za narod
in državo v teh velikih časih ne bo ostala na pol pota proti framasonom, republikancem in komunistom". Dva študenta sta kljub vsem oviram uspela priti v
Beograd, s kongresa pa so poslali ostro brzojavko senatu, ker so univerzitetne
oblasti poklicale policijo, da bi preprečila odhod študentov v Beograd. Tudi levi
študenti so nato 28. aprila pripravili protest proti "vojnim hujskačem in agentom tujega imperializma" ter se zavzemali za mir, kruh in svobodo, neodvisnost
slovenskega in vseh jugoslovanskih narodov ter za povezavo miroljubnih držav
s Sovjetsko zvezo. Naslednji dan je na ponovljenem protestu prišlo do spopada s
katoliškimi študenti. Z množičnimi študentskimi demonstracijami marca 1941
zaradi pristopa Jugoslavije k trojnemu paktu je univerza praktično že vstopila v
vojno obdobje. Rektor je 26. marca zaradi demonstracij dal univerzo zapreti, a
so se študenti zbrali na tehnični fakulteti, nato pa nadaljevali s protesti v mestu
in pred nemškim konzulatom, kjer je prišlo do spopada s policijo. Nekaj študentov je bilo zaprtih in obsojenih na visoke globe ali deset dni zapora. Hkrati
so centralistično usmerjeni liberalni in rojalistični študenti organizirali demonstracije v podporo mlademu kralju Petru, ki ga je ustoličila prevratniška skupina, a jih je levica s svojimi gesli o obrambi Jugoslavije in proti kapitulantskim
politikom ter vzkliki komunistični partiji in Sovjetski zvezi preglasila. 3. aprila
so leva in liberalna študentska združenja izdala proglas Za svobodo Jugoslavije
in pozvala na obrambo domovine. Desničarske organizacije ga niso podpisale. Po napadu Nemčije na Jugoslavijo so predstavniki levih študentov k banskim oblastem poslali delegacijo z zahtevo po izpustitvi zaprtih komunistov in
protifašistov iz zaporov. Množične manifestacije po Ljubljani so se nadaljevale.
Med 2000 prostovoljci, ki so odšli proti Zagrebu, da bi dobili orožje od vojske
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Naslovna stran mape
z doktoratom in
drugimi
listinami
Anke Mayer (Arhiv FF
Ljubljana)

in branili državo, so bili v veliki meri študenti. Zaradi hitrega razpada države in
proglasitve ustaške Neodvisne države Hrvaške do organizacije prostovoljskih
enot ni prišlo.31
Kljub turbulentnim razmeram je med obema vojnama uspela zadržati vse
fakultete, okrepila je študij na njih in tudi na medicinski fakulteti, ki je sicer

31

Povzeto po: Božo Repe, "Univerza v Ljubljani med akademsko zavezo in politiko (obdobje med
obema vojnama)", v: 100 let Univerze v Ljubljani (ur. Aleš Gabrič) (Ljubljana, 2020), str. str. 166–174.
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Kemičarka
Ana
(Anka) Mayer, na
sliki Henrike Šantel z
naslovom Kemičarka,
1932, olje na platnu,
100 x 80 cm (Goriški
muzej Nova Gorica)

ostala nepopolna, pred drugo svetovno vojno je dosegla študij v šestih semestrih. Celotno število študentov je od začetnih 900 do poletnega semestra
študijskega leta 1940/41 naraslo na 2474, število habilitiranih učiteljev pa od
prvotnih 18 (trije redni profesorji na teološki fakulteti, štirje na pravni, štirje na
filozofski, štirje na tehnični in trije na medicinski) na 90. Prva doktorska promocija z disertacijo (te so bile po strokah sicer zelo različne, enako tudi pot do
njih) je bila julija 1920.Tipkopis je obsegal celih 33 strani). Ubranjena je bila na
filozofski fakulteti iz kemije (O učinkovanju formalina na škrob), danes bi bilo
to na fakulteti za naravoslovje. Prva doktorandka je bila, kot je znano, ženska,
Anka Mayer (kasneje poročena Kransky), kar pa je splet naključij in še zdaleč
ne morebitnih emancipacijsko usmerjenih teženj tedaj še izrazito moške uni-
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verze.32 Emancipacija se je v zgodovini univerze in v pretežno konservativnem
slovenskem okolju uveljavljala počasi, mnogo bolj pri študentkah (tudi tu ne
povsod) kot pri profesoricah. Zagon je skozi uradno promovirano socialistično
emancipacijo dobila šele po drugi svetovni vojni, medtem ko je prvo in doslej
edino rektorico (prof. dr. Andreja Kocijančič) univerza dobila šele leta 2005.33

***
Ustanovitev univerze je bila, kot je ugotovil Ervin Dolenc "bolj politični kot
strokovni problem".34 Tudi ko je univerza v Ljubljani nastala, je posredno ali
neposredno zaznati nejasnosti, ali naj bi bila res celovita in avtonomna univerza, temelječa na razvoju znanost, ali zgolj "vseučilišče", kot je še vsa dvajseta leta
najbolj uporabljan izraz (tudi izraz "študent" se je le stežka uveljavil, pogosto so
uporabljali kar izraz "dijak", pa "učilnice" in ne predavalnice ipd.). Ob ustanovitvi je bila univerza nepopolna, ob vsakem proračunu se je postavilo vprašanje
njenega financiranja (in s tem obstoja). Kot najmlajša in najmanjša univerza
v kraljevini (Beograd je imel okrog 9000 študentov, Zagreb 4500) je bila pri
sredstvih praviloma prikrajšana. Večkrat so bili predlogi, da se vse tri univerze
združijo in pomagajo pri čimprejšnjem zlitju Srbov, Hrvatov in Slovencev v en
narod, prizadevanja, da se ukinejo posamezne fakultete, pa so se pojavila skoraj
v vsakem osnutku letnega proračuna beograjske vlade.
Načeloma so sicer obstoj univerze in posamičnih fakultet bolj branili v
katoliškem kot liberalnem taboru (liberalna demokratska stranka je vse do
odhoda v opozicijo do univerze kazala dvomljiv in protisloven odnos), vendar
ne vedno. Tudi SLS je bila za ceno sodelovanja v centralističnih vladah pripravljena na ukinjanje ali združevanje posamičnih fakultet. Na splošno pa je pri
večini Slovencev, v strokovnih in študentskih organizacijah in društvih pa tudi
v občinah, v obeh pokrajinskih oblasteh, ljubljanski in mariborski, v dvajsetih
letih in dravski banovini v tridesetih letih pa tudi v medijih vseh treh glavnih
političnih polov (katoliškega, liberalnega in delavskega) prevladovala miselnost, da je treba univerzo ubraniti. Kadar je en tabor iz političnih razlogov bolj
potegnil z idejo o ukinjanju samostojnih univerz ali (še bolj) posamičnih fakultet oz. njihovem jugoslovanskem združevanju, se je temu uprl drugi in obratno.

32

33
34

Božo Repe, Božidar Flajšman, Barbara Šatej, Peter Mikša, Bojan Balkovec in Kornelija Ajlec. Doktorati
FF. 100 let. Oster in potreben inštrument družbe = Doctorates FF. 100 years. A sharp and necessary
instrument of society, razstava v avli filozofske fakultete v Ljubljani, od 15. do 22. nov. 2019.
Repe, Svoboda duha, kronologija.
Ervin Dolenc, "Obdobje 1919–1941", v: 75 let neprekinjenega delovanja Univerze v Ljubljani 1919–
1994, ur. Mojca Repež (Ljubljana, 1994), str. 9.
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Nihče si pač ni želel prislužiti vzdevka "grobarja" s težavo pridobljene univerze.
Ob kriznih razmerah, ko je bil obstoj univerze ogrožen, je prišlo do množičnih
protestnih shodov študentov, profesorjev, vsaj dela politike in javnosti.
Nastanek Univerze v Ljubljani je bil torej predvsem del nacionalno-emancipacijskega procesa, ki se je začel leta 1848, uresničil pa se je šele sedemdeset
let kasneje s slovenskim prelomom z avstrijsko državo, na katerega sicer niso
mogli kaj dosti vplivati. Če bi Avstro-Ogrska obstala, bi bil verjetno uresničljiv
načrt, da se vzpostavi južnoslovanski del na univerzi v Gradcu, morda tudi
Celovcu. Nastanek univerze je sovpadal s turbulentnim obdobjem nastanka
nove države, Kraljestva Srbov, Hrvatov in Slovencev, ko so bili politično organi
še provizorični, razmerja moči, tako nacionalnih kot političnih, so se šele vzpostavljala, vera v skupno prihodnost in s tem pripravljenost na kompromise pa
sta bila kljub prvim razočaranjem močna. Bolj neposredno in z nekaj cinizma bi
sicer rekel, da je točno v pravem času postala predmet političnega barantanja,
kasneje bi njena vrednost na politični borzi precej padla. Ljubljanska univerza
je postala zato, ker v novo državo ni prišel mnogo razvitejši Trst. Tudi na tem
mestu bi se ob za Slovence sanjskem, a neuresničljivem razpletu mejnega vprašanja seveda zelo hitro postavilo vprašanje zgolj slovenske univerze v multikulturnem in večinsko italijanskem mestu.

Sklep
Nastanek slovenske univerze leta 1919 je bil prvenstveno produkt obrambnih
nacionalnih teženj oziroma je izhajal iz želje po nacionalni emancipaciji. So se
pa že v začetku postavljali tudi kriteriji univerzalne znanosti. Prizadevanja za
ustanovitev slovenske univerze so trajala od leta 1848, a so ji avstrijske oblasti
ves čas nasprotovale.
Nastanek univerze je bil mogoč predvsem zaradi političnih in mednacionalnih razmerij, v katerih je prišlo do definicije enega jugoslovanskega naroda s tremi plemeni (načelo kompromisnega unitarizma). Tudi pri Slovencih je
tedaj in še nekaj časa vladala dilema, ali ima sploh smisel ohranjati svoj jezik in
kulturo ali pa bi bilo bolje, da postanejo del enovitega jugoslovanskega naroda
s srbohrvaškim jezikom. Univerza je na koncu nastala predvsem zaradi političnega kupčkanja v zvezi s proračunom v Začasni narodni skupščini, ko so se
slovenski politiki odločili, da sprejem proračuna pogojijo s sredstvi za ustanovitev univerze. Ustanovitev univerze je sicer imela konstitutiven pomen za slovensko znanost in je postopoma združila profesorje, prej raztresene po raznih
avstrijskih univerzah. Vendar je treba spomniti, da se odločilna vloga politike
ni pokazala zgolj pri ustanovitvi univerze, pač pa tudi pri njenem nadaljnjem
obstoju med obema vojnama in še bolj med vojno (drugi svetovni vojni ni bila
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Stavba univerze v Ljubljani danes (nekdaj deželni dvorec). Zgrajena je bila v renesančnem slogu po
ljubljanskem potresu leta 1895, saj se je med potresom podrl tudi stari deželni dvorec. Načrt za novega
je po številnih zapletih in opuščenih predlogih na koncu naredil češki arhitekt z Dunaja Josip Hudetz.
Začeli so graditi leta 1899, leta 1902 pa se je v stavbo že preselila administracija. Najbolj znan prostor v
stavbi je zbornična dvorana. Deželni dvorec je univerza dobila ob ustanovitvi, je pa tudi sicer ena najbolj
znamenitih stavb v Ljubljani, saj so z njenega balkona razglasili odcepitev od Avstro-Ogrske in nastanek
še ne definirane Jugoslavije; maja leta 1945 ob osvoboditvi Ljubljane so z njenega balkona spregovorili
pesnik Oton Župančič, predsednik SNOO Josip Vidmar in predsednik prve povojne vlade Boris Kidrič.
Še isti mesec, 26. maja, pa je z balkona imel zgodovinski govor maršal Josip Broz-Tito, predsednik
začasne vlade demokratične federativne Jugoslavije. Stavbo je poleg nekaterih drugih fakultet najdalj
zasedala Pravna fakulteta, ki si jo je delila z rektoratom (Wikimedia Commons)

več ogrožena, je pa bila ves čas pod političnim vplivom ). Tudi njeno notranje
življenje je bilo ves čas predmet političnih bojev med liberalnim in katoliškim
univerzitetnim kadrom, od tridesetih let dalje pa zlasti med katoliškim in levim
delom univerze. Univerza je bila torej zelo spolitizirana institucija, kar velja
tako za njen profesorski kot študentski del.
Gledano s stoletne perspektive pa je skozi delovanje univerza svoj nastanek
upravičila tako v nacionalnem smislu (npr. njena vloga enega od pomembnih
žarišč upora med drugo svetovno vojno) kot znanstveno univerzalnem smislu.
To ji je tudi omogočilo, da je danes med 400 najboljšimi univerzami na svetu.
Kljub drugačnemu kontekstu razmer pa tudi v današnjih časih ostajajo nekatere enake ali podobne dileme, zlasti vprašanje odnosa med ohranjanjem nacionalne samobitnosti in univerzalnostjo, ki je povezano tudi z vprašanjem jezika.
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Božo Repe
CREATION OF A SLOVENE UNIVERSITY

SUMMARY
The creation of a Slovene university in 1919 was primarily the product of national defense tendencies or stemmed from the desire for national emancipation. Efforts for the establishment of a Slovene university date back to the time
of Protestantism and the Counter-Reformation; they became more systematic
after the beginning of the national movement in 1848. At the very beginning,
the criteria for universal science were being set forth. Austrian authorities constantly opposed the creation of the university, which is why it was not created
until after the dissolution of Austria-Hungary.
The creation of the university was mostly made possible by the political
and transnational relations, in which a single Yugoslav nation with three tribes
was defined (the principle of compromise unitarism). Back then, there was a
dilemma even among Slovenes, which persisted for a while, whether there was
any point in preserving their own language and culture or whether they should
become a part of a single Yugoslav nation with the Serbo-Croat language. In the
end, the university was created mainly because, as the budget was being divided
up in the Provisional National Assembly, Slovene politicians decided to condition the adoption of the budget with the funds for establishing a university.
The establishment of the university was of constitutive importance for Slovene
science and gradually united the professors who had been scattered throughout various Austrian universities. However, it should be mentioned that the
decisive role of politics was not only demonstrated in the establishment of the
university but also in its subsequent existence in the inter-war period and even
more so during the war (it was no longer threatened during World War II but
was constantly under the influence of politics). Its internal affairs were likewise
constantly the subject of political struggles between the liberal and the Catholic university staff and students, or, from the 1930s onward, mostly between
the Catholic and the left-wing segment of the university. During the formation
of the new state and even before the formation of the university, students protested for the right to self-determination and later for the right to autonomy.
In 1920, they opposed the signing of the Treaty of Rapallo with Italy. In the
early Thirties, actions against unitarism began to intensify. After the introduction of the 6 January Dictatorship, King Alexander accepted the initiative of
Rector Milan Vidmar on 29 June 1929 to assume patronage of the celebration
of the university's ten-year anniversary and the overall patronage of the uni-
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versity. Vidmar gave the initiative because the university had never before been
in such danger of being abolished. The university was therefore a highly politicized institution, which was true of its professors and of its students. In the midThirties, at the time of the Eucharistic Congress, Catholic students, who were
organized in the Straža v viharju (Sentinel in the Storm) society, erected a cross,
two metres high, on the university's balcony; they placed a slightly smaller one
in the Conference room to prove that the university was a Catholic institution.
On 29 June, they also organized a rally of right-wing intellectuals in the Conference room; it was attended by more than two hundred supporters. The liberal
and communist-minded students opposed this in different ways. With the mass
student demonstrations in March 1941 on account of Yugoslavia joining the
Tripartite Pact, the university more or less already entered the time of war.
The university already justified its creation in the inter-war period and during the war (its role of a major centre of resistance during World War II). And
even more so for being a scientific institution. The later, post-war development
enabled its accelerated internationalisation following the attainment of independence, despite ideological restrictions, which is why it is now ranked among
the top 400 universities in the world. Despite the different circumstances, some
of the same or similar dilemmas as at the time of its establishment are still present today, in particular the question of the relationship between the preservation of national independence and universality, which is also connected with
the question of language.
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Izvleček:

Avtorji so v članku prikazali pogled Velike Britanije na vprašanje razmejitve
v Prekmurju po koncu prve svetovne vojne. Za boljše razumevanje naslovne
tematike so najprej predstavili osnovne značilnosti najbolj severovzhodnega
dela slovenskega etničnega ozemlja območja, nato so pozornost namenili
britanskemu razumevanju mednacionalnih sporov na Ogrskem na predvečer
vojne ter njihovemu dojemanju nevarnosti boljševizma v zadnjem obdobju
vojne in po njej. V osrednjem delu članka so se osredotočili na vprašanje
razmejitve na mirovni konferenci v Parizu, ko je bilo odločeno, da bo Prekmurje
vključeno v Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev.

Ključne besede:

Prekmurje, Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev, Madžarska, Velika Britanija,
pariška mirovna konferenca, boljševizem
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Uvod1
Po koncu prve svetovne so na ruševinah Avstro-Ogrske nastale nove države.
Na začetku svojega obstoja še niso imele začrtanih vseh svojih meja. Tudi s
temi zapletenimi vprašanji so se ukvarjali na pariški mirovni konferenci, ki se
je začela januarja 1919, ko so države zmagovalke vojne imele odločilno vlogo
pri risanju novega zemljevida Evrope. Tematiko ureditve "novega sveta" obravnava veliko del. Med najboljša uvrščamo nekatera, ki so bila objavljena pred več
desetletji, a so še zmeraj referenčna. Nekatera izmed teh obravnavajo diplomatske napore Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev (SHS) na pogajanjih v Parizu
in v tem oziru tudi vprašanja meja na Slovenskem.2 Prav tako imamo na razpolago kvalitetne študije, ki prizadevanja jugoslovanske diplomacije postavljajo v
širši kontekst dogajanja na mirovni konferenci.3
Obstaja že veliko del, ki analizirajo posamezne vidike, ki so vplivali na razmejitve, oziroma so se osredotočila na enega izmed ozemelj, po katerem sta
aspiracije izkazovali vsaj dve državi. Novonastala Kraljevina SHS je imela odprtih veliko teritorialnih vprašanj in je morala biti dejavna na več frontah.4 Eno
izmed teh je predstavljalo Prekmurje. Problem njegove pripadnosti bodisi jugoslovanski državi bodisi Madžarski so v ospredje postavljala nekatera dela, ki so
izšla v sedemdesetih letih,5 pa tudi študije Andreja Rahtena6 in Uroša Lipuščka,
pri katerem je potrebno izpostaviti njegovi monografiji o pogledu ameriške

1

2

3

4

5

6

Prispevek je nastal v okviru raziskovalnih programov št. P6-0372: Slovenska identiteta in kulturna
zavest v jezikovno in etnično stičnih prostorih v preteklosti in sedanjosti, in št. P6-0138: Preteklost severovzhodne Slovenije med slovenskimi zgodovinskimi deželami in v interakciji z evropskim sosedstvom,
ter raziskovalnega projekta št. J6-9354: Kultura spominjanja gradnikov slovenskega naroda in države,
ki jih financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).
Predvsem Ivo J. Lederer, La Jugoslavia dalla Conferenza della pace al Trattato di Rapallo 1919–1920
(Milano, 1966) (dalje: Lederer, La Jugoslavia); Andrej Mitrović, Jugoslavija na konferenciji mira
1919–1920 (Beograd, 1969) (dalje: Mitrović, Jugoslavija na konferenciji mira); Bogdan Krizman,
"Vanjskopolitički položaj Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca godine 1919", Časopis za suvremenu
povijest 2, št. 1 (1970), str. 23–60; Bogdan Krizman, Vanjska politika jugoslavenske države 1918–
1941: diplomatsko-historijski pregled (Zagreb, 1975).
Margaret MacMillan, Paris 1919. Six Months that Changed the World (New York, 2003); Erik Goldstein,
Gli accordi di pace dopo la Grande guerra 1919–1925 (Bologna, 2005); Alan Sharp, The Versailles
Settlement: Peacemaking after the First World War, 1919–1923 (Basingstoke, 2008) (dalje: Sharp, The
Versailles Settlement).
Dejan Djokić, Nikola Pašić and Ante Trumbić, The Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes (London,
2010); Velikih pet in nastanek Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, ur. Andrej Rahten in Janez
Šumrada (Ljubljana, 2011).
Vuk Vinaver, Jugoslavija i Mađarska 1918–1933 (Beograd, 1971) (dalje: Vinaver, Jugoslavija i
Mađarska); Andrej Mitrović, Razgraničenje Jugoslavije sa Mađarskom i Rumunijom 1919–1920
(Novi Sad, 1975).
Andrej Rahten, "Diplomatska prizadevanja Ivana Žolgerja za Slovensko Štajersko in Prekmurje",
Studia Historica Slovenica 18, št. 2 (2018), str. 489–528 (dalje: Rahten, "Diplomatska prizadevanja
Ivana Žolgerja").
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diplomacije na urejanje meja na Slovenskem7 in specifično o problematiki Prekmurja8. Lipušček je v omenjenih delih kot prvi temeljito analiziral primarne
vire Združenih držav Amerike (ZDA), ki se nanašajo na obravnavano tematiko,
upošteval pa je tudi najbolj relevantne objave v več jezikih.
Za razumevanje tedanjih razmer v zvezi s ključnimi odločevalci za "pariško
zeleno mizo" so pomembni tudi pogledi drugih velesil, predvsem Francije in
Velike Britanije. Če je o diplomaciji Pariza, razen izjem, premalo poglobljenih
raziskav, ki obravnavajo tudi slovenski del nove jugoslovanske države,9 je nekaj
več znanega o zunanjepolitičnem angažmaju Britancev,10 zlasti glede razmejitve z Italijo11 in Avstrijo.12 Podrobnejša študija o britanski vlogi pri razmejitvi na
severovzhodnem delu slovenskega etničnega ozemlja še ne obstaja. V pričujočem članku smo zato predstavili britanski pogled na reševanje t. i. prekmurskega vprašanja. V ta namen smo analizirali njihove neobjavljene primarne vire,
ki jih hrani osrednji britanski arhiv v Londonu. Upoštevali smo tudi eno izmed
najbolj znanih zbirk objavljenih dokumentov, Documents of British Foreign
Policy, in sicer prvo serijo, ki je začela izhajati leta 1947, vsebuje pa gradivo za

7

8

9

10

11

12

Uroš Lipušček, Ave Wilson. ZDA in prekrajanje Slovenije v Versaillesu 1919–1920 (Ljubljana, 2003)
(dalje: Lipušček, Ave Wilson).
Uroš Lipušček, Prekmurje v vrtincu Pariške mirovne konference 1919. Vloga ZDA in kartografa
Douglasa W. Johnsona pri določanju slovenskih (prekmurskih) mej (Petanjci, 2019) (dalje: Lipušček,
Prekmurje v vrtincu Pariške mirovne konference).
Tematiko deloma obravnavajo Stanislav Sretenović, Francuska i Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca
(Beograd, 2008); Stanislav Sretenović, "Francija in ustanovitev Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev",
v: Velikih pet in nastanek Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, ur. Andrej Rahten in Janez Šumrada
(Ljubljana, 2011), str. 15–51. Pred tem je Peter Vodopivec objavil zanimiv članek ("Slovenci v francoskih očeh v letih 1830–1920", Zgodovinski časopis 44, št. 1 (1990), str. 31–47) o pogledih Francije
na Slovence od leta 1830 do prvega obdobja po veliki vojni. V njem je nakazal, da bi bilo raziskovanje
francoskih virov za obdobje po prvi svetovni vojni še kako zanimivo. Do sedaj se tega ni še nihče
poglobljeno lotil. Za nas so vsaj posredno zanimive raziskave o francoskem odnosu do Srbije, zlasti Vojislav G. Pavlović, De la Serbie vers la Yougoslavie. La France et la naissance de la Yougoslavie
1878–1918 (Belgrade, 2015).
Gorazd Bajc, "Diplomacija Velike Britanije in Slovenci v času nastajanja jugoslovanske države", v:
Velikih pet in nastanek Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, ur. Andrej Rahten in Janez Šumrada
(Ljubljana, 2011), str. 99–156 (dalje: Bajc, "Diplomacija Velike Britanije in Slovenci").
Gorazd Bajc, "Posredniška vloga britanske diplomacije pri definiranju jugoslovansko-italijanske meje
po prvi svetovni vojni", Acta Histriae 21, št. 3 (2013), str. 293–312 (dalje: Bajc, "Posredniška vloga
britanske diplomacije"); Gorazd Bajc, "I desiderata e le realtà dei problemi futuri. Il dietro le quinte dei
progetti britannici per risolvere la questione giuliano-fiumano-dalmata durante la Grande guerra",
Itinerari di ricerca storica 32, št. 2 (2018), str. 73–93; Gorazd Bajc in Mateja Matjašič Friš, "Prednosti
Italije pri zasedbi Julijske krajine ob koncu prve svetovne vojne", Acta Histriae 27, št. 3 (2019), str.
513–532 (dalje: Bajc in Matjašič Friš, "Prednosti Italije pri zasedbi Julijske krajine ob koncu prve svetovne vojne").
Darko Friš, Janez Osojnik in Gorazd Bajc, "Koroška v odločilnem letu 1920: delovanje plebiscitne
komisije", Acta Histriae 26, št. 3 (2018), str. 923–944.
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obdobje 1919–1920.13 Osredotočili smo se torej na zorni kot ene izmed vodilnih velesil, ki je s svojimi prizadevanji predstavljala pomemben člen svetovne
politike. Na mirovni konferenci so Britanci želeli predvsem zadovoljiti lastne
interese, so se pa pri problemu povojnih razmejitev v srednji Evropi zavedali, da
bo v tem prostoru potrebno ustvariti pogoje za gospodarski razvoj posameznih
območjih in držav, saj bi le tako zagotovili mir in stabilnost.
V razpravi smo uvodoma omenili osnovne značilnosti prekmurskega ozemlja. Nato smo predstavili britansko razumevanje mednacionalnih sporov na
Ogrskem na predvečer vojne, ko območju, ki je v središču našega članka, še
niso posvečali pozornosti. A tudi slovenski politiki oziroma intelektualci, ki so
se med vojno trudili, da so zaveznike informirali o slovenskih/jugoslovanskih
željah, so v svojih študijah in spomenicah zanemarjali Prekmurje. V nadaljevanju smo obravnavali vprašanje tega najbolj severovzhodnega dela slovenskega
etničnega ozemlja na mirovni konferenci v Parizu, ko je prišel do izraza tudi
sicer nikoli uresničeni predlog o t. i. koridorju med Kraljevino SHS in Češkoslovaško. Ta vidik je bil za pogajanja o Prekmurju pomemben, saj bi koridor
lahko potekal (tudi) preko njega, kar bi pomenilo, da bi avtomatično pripadlo
jugoslovanski državi. V zadnjem delu smo se posvetili britanskemu dojemanju
nevarnosti boljševizma med vojno in po njej in kako se je to odražalo v Prekmurju ter tudi na diplomatskih pogajanjih v Parizu. Kronološko smo se osredotočili na obdobje od predvečera velike vojne do podpisa Trianonske pogodbe,
s katero so se udejanjile odločitve mirovne konference. Prekmurje je pripadlo
Kraljevini SHS, njegov najbolj severovzhodni del, Porabje, pa Madžarski.

Prekmurje – edino slovensko etnično območje v okviru ogrskega
dela dvojne monarhije
Prekmurje, edini del slovenskega etničnega območja, ki je spadal v okvir ogrskega kraljestva, je bilo upravno razdeljeno med županijo Zala in Železno županijo.14 Poimenovanje območja kot Prekmurje datiramo v leto 1862.15 Tamkaj-

13

14

15

Poleg razprave Bajc, "Diplomacija Velike Britanije in Slovenci", je potrebno omeniti tisto, ki jo je napisal 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. 295–375. V njej je uporabil
posamezne dokumente iz prve serije objavljenih dokumentov o britanski diplomaciji.
Npr. Jasna Fischer, "Slovensko narodno ozemlje in razvoj prebivalstva", v: Slovenska novejša zgodovina. Od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slovenije 1848–1992,
knj. 1, ur. Jasna Fischer et al. (Ljubljana, 2005), str. 17 (dalje: Fischer, "Slovensko narodno ozemlje in
razvoj prebivalstva"); Jasna Fischer, "Upravno-ozemeljska razdelitev", v: prav tam, str. 21 in 23.
Klaudija Sedar, Prekmurje ob zgodovinski prelomnici 1919. Zbornik izbranih dokumentov ob 100.
obletnici priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom (Murska
Sobota, 2019), str. 16 (dalje: Sedar, Prekmurje).
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šnji Slovenci so bili deloma "odrezani" od drugih (tako kot Beneški Slovenci) in
so, tako kot druge nemadžarske narodne skupnosti, s prevzemom dualistične
ureditve Avstrijskega cesarstva, torej z nastankom Avstro-Ogrske leta 1867, prešli v slabši položaj. Če je tedaj avstrijski del dobil nekoliko liberalnejši sistem, je
bilo na Ogrskem precej drugače. Tudi na območju med rekama Muro in Rabo se
je na primer zelo poredkoma izvajal zakon o nacionalnostih, ki naj bi dopuščal,
po dogovoru z lokalnimi oblastmi, uporabo nemadžarskih jezikov v uradih,
šolah in na sodiščih. V praksi se je nadaljevala politika ene same nacije, madžarske. Osnovne šole niso bile deležne modernizacije, ki jo je uvajal avstrijski del. V
Prekmurju jih je bilo malo in nobena ni bila popolna (t. i. šestoddelčna). Slovenski jezik se je razvijal zlasti v cerkvenem življenju in v delovanju posameznih
intelektualcev. Prekmurski Slovenci niso imeli svojega političnega zastopstva.
Predstavljene razmere se do konca prve svetovne vojne niso spremenile. Ob
vsem tem je potrebno omeniti še glede slovenskega prebivalstva sporno t. i.
vendsko teorijo.16
Vsekakor lahko trdimo, da je bilo območje Prekmurja etnično mešano, a
njegove povsem natančne strukture ne moremo podati. Najosnovnejši podatki o slovenski številčnosti Prekmurja (in pozneje tudi Porabja) se med sabo
namreč ne ujemajo povsem. Zelo verjetno se je število prebivalcev v krajših
časovnih obdobjih zaradi izseljevanja spreminjalo. V literaturi tako najdemo
različne številke. Peter Vodopivec navaja, da je po vzpostavitvi dualizma na
obravnavanem območju živelo okoli 45.000 Slovencev.17 Popis leta 1869 prikazuje številko 64.795.18 Po ljudskem štetju leta 1890 je na območju današnjega

16

17
18

Posamezni podatki v Ferdo Gestrin in Vasilij Melik, Slovenska zgodovina. Od konca osemnajstega
stoletja do 1918 (Ljubljana, 1966), str. 100, 105, 198–199 in 270–271; Vasilij Melik, "Slovenci in 'nova
šola'", v: Osnovna šola na Slovenskem 1869–1969, ur. Vlado Schmidt, Vasilij Melik in France Ostanek
(Ljubljana, 1970), str. 31; Zgodovina Slovencev (Ljubljana, 1979), str. 508, 552, 557 in 559 (dalje:
Zgodovina Slovencev); Janko Pleterski, Študije o slovenski zgodovini in narodnem vprašanju (Maribor,
1981), str. 212; Hugh Seton-Watson in Christopher Seton-Watson, The Making of a New Europe. R.
W. Seton-Watson and the Last Years of Austria-Hungary (London, 1981), str. 25–28; (dalje: SetonWatson in Seton-Watson, The Making of a New Europe); Andrej Vovko, "Cerkev in slovensko šolstvo
v 19. stoletju", v: Vloga Cerkve v slovenskem kulturnem razvoju 19. stoletja, ur. Francè M. Dolinar, Joža
Mahnič in Peter Vodopivec (Ljubljana, 1989), str. 61, 63 in 66; Slavica Pavlič, "Prekmursko šolstvo", v:
Enciklopedija Slovenije, Knj. 9 (Ljubljana, 1995), str. 282; Vasilij Melik, Slovenci 1848–1918. Razprave
in članki (Maribor, 2002), str. 22, 86, 91, 208, 291–292 in 378 (dalje: Melik, Slovenci 1848–1918);
Peter Vodopivec, Od Pohlinove slovnice do samostojne države. Slovenska zgodovina od konca 18.
stoletja do konca 20. stoletja (Ljubljana, 2006), str. 83, 90, 124–125 in 128 (dalje: Vodopivec, Od
Pohlinove slovnice); Darja Kerec, "Prekmurska zavest in slovenstvo", Zgodovinski časopis 57, št. 1–2
(2003), 68–69; Darja Kerec, "Kulturnoprosvetne razmere na Slovenskem ob državnem prelomu
leta 1918", Studia Historica Slovenica 19, št. 2, (2019), str. 403 in 407; Sedar, Prekmurje, str. 21–22;
Darjan Lorenčič, 1919: Rdeče Prekmurje (Pekel, 2019), str. 37–40; Arnold Suppan, "Ali je bila AvstroOgrska obsojena na propad?", v: Na predvečer vélike vojne. Politični koncepti, zarote in teorije, ur. Petra
Svoljšak, Gregor Antoličič in Andrej Rahten (Celovec–Ljubljana–Dunaj, 2019), str. 33–34 in 42.
Vodopivec, Od Pohlinove slovnice, str. 81.
Fischer, "Slovensko narodno ozemlje in razvoj prebivalstva", str. 18.
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Prekmurja živelo 81.816 prebivalcev, od teh je bilo 63.816 Slovencev, 14.727
Madžarov in 3273 drugih, predvsem Nemcev,19 v Porabju pa 4391 Slovencev
(kar je predstavljalo 92 % prebivalstva na celotnem območju). Deset let kasneje so v Porabju našteli 4819 Slovencev.20 Kot pišejo nekateri avtorji, statistični
podatki iz leta 1910 dokazujejo prisotnost okoli 74.000 Slovencev, živečih v
ogrskem delu monarhije,21 drugi avtorji pa, da je popis iz istega leta na območju
med Muro in Rabo pokazal, da je na tem območju živelo dobrih 90.000 prebivalcev, od tega skoraj 68.000 Slovencev (Slovencev niso upoštevali kot posebno kategorijo, temveč le kot "druge"), skoraj 20.000 Madžarov in okoli 2000
Nemcev.22 Na mirovni konferenci v Parizu je član jugoslovanske delegacije,
Ivan Žolger, 20. maja 1919 predstavil podatke, da naj bi po statističnih ocenah
v Prekmurju živelo 72.000 Slovencev, 33.000 Madžarov in 10.000 Nemcev, po
cerkveni statistiki pa naj bi bilo Slovencev precej več, in sicer 89.000, manj pa
Madžarov (19.000) ter Nemcev (7000).23 Po razmejitvi po koncu prve svetovne
vojne med Kraljevino SHS in Madžarsko je v Porabju na podlagi madžarskega
štetja prebivalstva leta 1920 ostalo izven jugoslovanske države 4680 Slovencev,
kar je predstavljalo 89,3 % vsega prebivalstva, živečega na tem območju,24 oziroma 6087, če se upošteva, da so slovensko govoreči državljani Madžarske živeli tudi v nekaterih drugih delih države.25 Leta 1921 so v okviru popisa prebivalstva Kraljevine SHS na območju Prekmurja našteli 74.383 Slovencev in 14.064
Madžarov.26 Na tem mestu lahko navedemo še prepričanje izvedenca za Prekmurje Matije Slaviča, da je bila slovenska večina tudi v Radgoni (zahodno od
Prekmurja), ki so jo v Parizu priključili Avstriji.27 Od druge polovice 19. stoletja
do konca prve svetovne vojne so prekmurski in porabski Slovenci predstavljali

19
20

21

22

23
24
25

26

27

Sedar, Prekmurje, str. 18.
Zgodovina Slovencev, str. 947; cfr. z malenkostno višjimi številkami za leto 1900 v Tone Ferenc, Milica
Kacin Wohinz in Tone Zorn, Slovenci v zamejstvu. Pregled zgodovine 1918–1945 (Ljubljana, 1974),
str. 176.
Miroslav Kokolj, "Prekmurje v prevratnih letih 1918–1919", v: Revolucionarno vrenje v Pomurju v
letih 1918–1920: zbornik razprav s simpozija v Radencih od 27. do 29. maja 1979, ur. Janko Liška in
Miroslav Ravbar (Murska Sobota, 1981), str. 58.
Svetozar Ilešič, "Geografski pregled Slovenske krajine", v: Slovenska krajina. Zbornik ob petnajstletnici
osvobojenja, ur. Vilko Novak (Beltinci, 1935), str. 10; Sedar, Prekmurje, str. 18.
Rahten, "Diplomatska prizadevanja Ivana Žolgerja", str. 523.
Zgodovina Slovencev, str. 946.
France Kresal in Jurij Perovšek, "Razvoj prebivalstva", v: Slovenska novejša zgodovina. Od programa
Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slovenije 1848–1992, knj. 1, ur. Jasna
Fischer et al. (Ljubljana, 2005), str. 178; Nevenka Troha, "Slovenci na Madžarskem", v: prav tam, str.
565; Vodopivec, Od Pohlinove slovnice, str. 173 in 261; cfr. Sedar, Prekmurje, str. 19.
Albina Nećak-Lük, "Oris položaja madžarske narodne manjšine v Prekmurju v obdobju od 1918 do
1945", Zgodovinski časopis 35, št. 3 (1981), str. 279 (dalje: Nećak-Lük, "Oris položaja madžarske narodne manjšine"); cfr. z malenkostno različnimi številkami v Sedar, Prekmurje, str. 18.
Matija Slavič, "Narodnost in osvoboditev Prekmurja", v: Slovenska krajina. Zbornik ob petnajstletnici
osvobojenja, ur. Vilko Novak (Beltinci, 1935), str. 60.
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približno 4 % celotnega tedanjega slovenskega prebivalstva.28 Na območju med
Muro in Rabo so bili v veliki večini, saj je slovenski živelj predstavljal skoraj 90 %
celotnega tamkajšnjega prebivalstva. Izjemo so predstavljali madžarski "otoki"
na skrajnem vzhodnem delu Prekmurja in v naselju Andrejci.29

Britanci o madžarizaciji na Ogrskem pred koncem prve svetovne
vojne in njihovo poznavanje Prekmurja
Podrobnejših informacij o Prekmurju za obdobje pred in med prvo svetovno
vojno v britanskih virih ni moč dobiti, so pa Britanci pozorno sledili razmeram
v ogrskem delu monarhije, predvsem v smislu mednacionalnih sporov, kar je
za pričujoči članek vsekakor zanimivo. Tako so bili seznanjeni z nezadovoljstvom nemadžarskih narodov. V letnem poročilu o Avstro-Ogrski za leto 1913
je na primer Maurice William Ernest de Bunsen, veleposlanik Velike Britanije
na Dunaju, ugotavljal, da je prav narodnostno vprašanje predstavljalo največji
problem v ogrskem delu monarhije. Predvidel je, da bo prihodnost Ogrske in
s tem celotne monarhije odvisna v veliki meri od sprememb na tem področju.
Ogrska je bila nacionalno heterogena; Madžari so predstavljali le malo več kot
polovico prebivalstva. Veleposlanik jih je označil za morda najbolj šovinističen
narod, saj ob zavedanju svojega dominantnega položaja drugim narodom niso
radi priznavali enakih pravic, kot so jih imeli sami: "The Magyyars are perhaps
the most chauvinist /.../ people in the world, and although very jealous of their
own freedom, are reluctant to admit the equal right of the other nationalities
/.../."30 Veleposlanik je v nadaljevanju ocenjeval, da je šovinizem povsem zaslepil madžarsko stran, ki je niti pretresi na Balkanu v letih 1912 in 1913 – mišljeni
sta bili prva in druga balkanska vojna – niso "predramili". Tako Ogrska kot celotna monarhija bi morali v prihodnje iskati odgovor na fundamentalno vprašanje, kako razširiti dualizem, ne da bi zaradi tega izbruhnila državljanska vojna.
Na koncu je de Bunsen sicer zapisal, da se je takratna vlada grofa Istvána Tisze
zavedala morebitne nevarnosti, zato je podelila hrvaškemu delu nekaj koncesij,
a je kljub temu južnoslovansko vprašanje ostalo odprto.31
28
29

30

31

Melik, Slovenci 1848–1918, str. 365.
Nećak-Lük, "Oris položaja madžarske narodne manjšine", str. 279; Slovenski zgodovinski atlas, ur.
Drago Bajt in Marko Vidic (Ljubljana, 2011), str. 168; Miran Komac, "Narodne manjšine v Sloveniji
1920–1941", Razprave in gradivo, št. 75 (2015), str. 54, 56 in 60; Sedar, Prekmurje, str. 61.
"Madžari so morda najbolj šovinističen /.../ narod na svetu in čeprav so zelo ljubosumni na lastne
svoboščine, neradi priznavajo enako pravico drugim narodnostim /.../." (The National Archives,
Kew-London, nekdanji Public Fecord Office (dalje: TNA), fond Foreign Office: Political Departments:
General Correspondence, 1906–1966 (dalje: FO 371), FO 371/2241/20855, M. de Bunsen to Edward
Grey (Confidential, 10543): Austria-Hungary. Annual Report, 1913, 19. 2. 1914, str. 33).
Prav tam, str. 33–37.
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Britanski zgodovinar in aktivist Robert
Wiliam
SetonWatson (Wikimedia
Commons)

Med Britanci se je s tematiko narodnostnih vprašanj v Avstro-Ogrski pred
in med vojno zelo ukvarjal Robert William Seton-Watson. Bil je eden izmed najbolj kompetentnih britanskih zgodovinarjev srednje- in jugovzhodne Evrope,
ki se je med prvo svetovno vojno v družbi uglednih intelektualcev, zlasti Arthurja Johna Evansa32 in Henryja Wickhama Steeda, močno angažiral v prid zdru32

Britanski arheolog in publicist Arthur John Evans (1851–1941) je bil dober poznavalec razmer na
Balkanu in velik podpornik ideje o združitvi južnih Slovanov. Zanimanje za arheologijo in antropologijo ga je že leta l875 pripeljalo v Zagreb, poleti istega leta se je na predvečer nepričakovane balkanske vstaje odpravil peš skozi Bosno in Hercegovino v Dubrovnik; svoj podvig je opisal v potopisu,
ki je neodvisno od njegovega namena kmalu bolj kot znanstveno zaslovelo kot politično in literarno delo (Through Bosnia and the Herzegovina on foot during the insurrection, August and September
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žitve južnih Slovanov. Podal se je na njeno ozemlje in se naučil madžarskega
jezika ter se tako osebno prepričal o državni politiki, ki je nemadžarske narode postavljala v slabši položaj. Posvetil se je predvsem Slovakom in Romunom,
nekoliko manj pa Srbom in Hrvatom.33 S Slovenci je imel pred vojno zelo malo
stikov.34 Po začetku prve svetovne vojne je hitro opustil prepričanje, da je obstoj
Avstro-Ogrske potreben za evropsko razmerje ravnovesij med silami. V percepciji Seton-Watsona bi morale "novo Evropo" tvoriti neodvisne države v okviru
sistema nove legitimacije o narodni in socialni enakopravnosti, ki bi odpravil
dotedanjega, ki je temeljil na zatiranju in nepravičnosti.35 Lahko rečemo, da
je bila ta ideja zelo idealistična. Že oktobra 1914 je Seton-Watson informiral
britansko zunanje ministrstvo o podrejenem položaju Hrvatov, kot tudi Srbov
in Slovencev znotraj Ogrske, ne da bi ob tem omenil konkretnejše ozemeljske
zahteve jugoslovanskih narodov pri morebitni povojni tvorbi njihove lastne
države.36 To še ni pomenilo, da jih ni bilo. Na splošno so se v okviru marsikatere
države ali politične skupine kmalu začele pojavljati zahteve glede potencialnih
povojnih razmejitev. Britanci so ocenjevali, da so bile želje mnogih prevelike
in torej problematične, ker bi "trčile" ob želje drugih. V zvezi z jugoslovanskimi

33

34
35

36

1875: with an historical review of Bosnia and a glimpse at the Croats, Slavonians and the abcient republic of Ragusa (London, 1877); v srb.-hrv. prevodu izšla 1973 v Sarajevu). Kot dopisnik Manchester
Guardiana se je v letih 1877–1882 naselil v Dubrovniku, potoval po bližnjih in oddaljenih krajih
in jih proučeval z arheološkega, zgodovinskega in aktualno-političnega vidika. Zbirka njegovih
poročil (Illyrian letters: a revised selection of correspondence from the Illyrian provinces of Bosnia,
Herzegovina, Montenegro, Albania, Dalmatia, Croatia and Slavonia during the troubled year 1877
(London, 1878); v srb.-hrv. prevodu izšla 1967 v Sarajevu) je postala ena najbolj branih del s področja
vzhodnega vprašanja. Okoli leta 1876 se je v zdravilišču Marienbad spoznal z dr. Pavlom Turnerjem
(1842–1924), ki je bil takrat vzgojitelj pri baronu Leopoldu von Edelsheim-Gyulaiju. Postala sta dobra
prijatelja in si redno dopisovala glede aktualnih političnih razmer, predvsem južnoslovanskega vprašanja. V UKM med raritetami hranijo tudi knjigo Arthurja Evansa iz Turnerjeve zapuščine z naslovom The Austrian War against Publicity.s.l.s.a z vpisom darujočega avtorja. Po prvi svetovni vojni je
Evans v člankih v Manchester Guardianu branil jugoslovanske politične težnje pred italijanskimi v
Dalmaciji. Iz časa vojne in tik po njej sta še dve publikaciji iz Turnerjeve zapuščine, ki jih hrani UKM;
prva je Les Slaves de l'Adriatique et la Route continentale de Constantinople (v dveh izdajah: (London,
1916) ter prevod v španščini (Buenos Aires, 1917)) in druga L'italie et les Yougoslaves. Une Situation
dangereuse – prevod članka iz Manchester Guardiana, objavljenega 28. december 1818 (Pariz, 1919)
(Mateja Matjašič Friš, "'Spomini iz mojega življenja' dr. Pavla Turnerja", Studia Historica Slovenica 1, št.
1 (2001), str. 240–245).
Seton-Watson in Seton-Watson, The Making of a New Europe, str. 29, 31, 33–34, 43–54, 62, 64–67,
69, 72–75, 77–78, 80–84, 88–90, 92, 96 in 98–100; cfr. Beniamino Salvi, Il movimento nazionale e
politico degli sloveni e dei croati. Dall'Illuminismo alla creazione dello stato jugoslavo (1918) (Trieste,
1971), str. 207.
Seton-Watson in Seton-Watson, The Making of a New Europe, str. 57.
Npr. Arthur J. May, "R. W. Seton-Watson and British Anti-Hapsburg Sentiment", American Slavic and
East European Review 20, št. 1 (1961), str. 40–54; Péter László, "R. W. Seton-Watson's Changing Views
on the National Question of the Habsburg Monarchy and the European Balance of Power", The
Slavonic and East European Review 82, št. 3 (2004), str. 655–679.
R. W. Seton-Watson to Foreign Office, 1. oktober 1914, v: R. W. Seton-Watson and Yugoslavs.
Correspondence 1906–1941. Knj. I: 1906–1918 (London–Zagreb, 1976), dok. 109, str. 180 (dalje: R.
W. Seton-Watson and Yugoslavs. Correspondence /I).
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željami po bodočih mejah se je Seton-Watson januarja 1915 pogovarjal s srbskim regentom Aleksandrom Karađorđevićem, ki je pokazal zemljevid bodoče
Jugoslavije. Te meje so se skladale z enim izmed treh predlogov razmejitve, ki jih
je pripravil znani geograf in antropolog, srbski profesor Jovan Cvijić (bil je tudi
rektor Univerze v Beogradu in nato član Medzavezniške plebiscitne komisije,
ki je skrbela za izvedbo koroškega plebiscita). Omeniti moramo, da regent ni
predstavil najbolj ekstremnega predloga. Če se na tem mestu osredotočimo le
glede pripadnosti Prekmurja, ki sicer ni bilo neposredno omenjeno, regent ni
soglašal z zahtevami "ekstremistov" ("extremists"), ki so zahtevali, da bi meja od
Radgone proti Donavi potekala vsaj na neki točki severno od Drave in Mure,
tako da bi v sklop Jugoslavije prešla Velika Kaniža in Pécs.37 Sklepamo lahko,
da bi v njen sklop prešel tudi vsaj del Prekmurja. Seton-Watson je ekstremne
zahteve ocenjeval kot pretirane, saj je bilo potrebno upoštevati geografske značilnosti območja, s čimer je očitno soglašal tudi sam vrhovni predstavnik Srbije. Vsaj del Prekmurja bi torej tudi po predlogu regenta Aleksandra ostal izven
jugoslovanske države.
London je o razmerah med južnoslovanskimi narodi prejel veliko podatkov tudi s strani omenjenega Evansa, ki se je tako kot Seton-Watson in Steed
med vojno še najbolj posvečal skoraj brezupnemu vprašanju, kako omejiti italijanske zahteve. Aprila 1915 je sestavil izčrpen memorandum, dolg 37 strani,
in ga predložil zunanjemu ministrstvu (Foreign Office). Osredotočil se je zlasti
na vprašanje odnosov z Italijo v okviru bodoče razmejitve na obali Dalmacije,
omenil pa je tudi razmere na Ogrskem in s tem madžarizacijo v preteklosti ter
nasilje madžarskih čet nad Srbi na začetku vojne. Zanj se je že tedaj začela razvijati dolgoročna ideja o jugoslovanski državnosti (ali pa veliki Srbiji), ki bi se
morala raztezati na zahodu Jadrana, na severu pa do Drave in Mure.38 S tem je
nakazal nedefinirano območje okoli reke Mure, kar bi nas lahko vodilo k sklepanju, da Evansu ni bil povsem jasen obseg slovenskega etničnega ozemlja in
torej tudi Prekmurja. Vendar je naslednje leto ta dvom odpravil. Aprila 1916 je
namreč svoje predavanje (iz januarja istega leta) o prihodnosti Jugoslovanov
objavil v pomembni reviji The Geographical Journal, ki jo je izdajalo britansko
geografsko društvo Royal Geographical Society v sodelovanju z Institute of British Geographers. Objava je torej izšla v nadvse prestižni in za tisti čas relevantni
reviji. V svoji analizi je Evans ponovno prikazal najbolj relevantne značilnosti
jugoslovanskih narodov in vnovič poudaril njihove odnose z italijansko državo,
ob tem je opozoril tudi na bodoče možnosti oziroma težave. Ni pozabil omeniti

37

38

R. W. Seton-Watson, memorandum: Conversation with Crown Prince Alexander, 12. 1. 1915, v: prav
tam, dok. 117, str. 192–193.
TNA FO 371/2376/51706, Arthur Evans: Memorandum on The National Union of the Southern Slavs
and the Adriatic Question, April 1915, str. 7, 14 in 27.
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Sir Arthur John Evans,
britanski arheolog in
publicist, je bil velik
podpornik ideje o
združitvi južnih Slovanov
(Wikimedia
Commons)

madžarizacije raznih predelov bodoče jugoslovanske države. V poglavju o Slovencih se je dotaknil Prekmurja, o katerem je zapisal naslednje: "A compact Slovene population occupies a great part of the valley of the Drave extends beyond
the Mur." Na koncu je dodal zemljevid, ki ga je izdelal sam. Na njem je nekoliko
poenostavljeno zarisal slovensko prisotnost na severovzhodu, a vendar tako,
kot bi si to očitno Slovenci želeli – namreč severovzhodno od reke Mure.39 Pri
Evansu je torej možno opaziti vsaj osnovno lociranje prekmurskih Slovencev.

39

"Strnjeno območje poselitve slovenskega prebivalstva se nahaja v velikem delu doline reke
Drave, razteza pa se tudi preko Mure." (Arthur Evans, "The Adriatic Slavs and the Overland Route
to Constantinople", The Geographical Journal 47, št. 4 (1916), str. 254 in priloženi zemljevid:
Diagrammatic Map of Slav Territories east of the Adriatic by Sir Arthur Evans (dalje: Evans, "The Adriatic
Slavs and the Overland Route to Constantinople")).
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To seveda še ni pomenilo kakršnekoli podpore k priključitvi Prekmurja v sklop
prihodnje jugoslovanske države, je pa obstajalo vsaj v najvišjih akademskih
krogih zavedanje o etnični strukturi tega območja.
Več podatkov o superiornem madžarskem odnosu do Hrvatov je možno
dobiti v tajnih priročnikih, ki so jih britanski izvedenci sestavljali že med vojno,
da bi svoji delegaciji na povojni mirovni konferenci nudili strokovno podlago
pri pogajanjih. Izmed vseh 193 takih ekspertiz oziroma internih študij o potencialnih problemih povojne Evrope in sveta40 so štiri neposredno ali posredno
obravnavale Slovence. V priročniku o jugoslovanskem gibanju, The Jugo-Slav
Movement, so bili največ pozornosti deležni drugi Jugoslovani. Ob tem so omenjene zgodovinske in takratne razmere na ogrskem delu dvojne monarhije,
predvsem nasprotovanje Hrvatov in Srbov madžarski in hkrati avstro-ogrski
oblasti.41 Omemba Prekmurja se pojavi le enkrat, in sicer v priročniku z naslovom The Slovenes, kjer so britanski izvedenci zapisali, da je to "slovenska pokrajina zahodne Ogrske" ("/.../ the Slovene district of West Hungary"), imenovana
sicer "Medžimurje" ("Medjumurje"),42 kar je pravzaprav zgrešeno, saj območje
Medžimurja leži vzhodneje od Prekmurja in ga je potrebno obravnavati v kontekstu hrvaško-madžarskih odnosov. Ugotavljamo, da so britanski izvedenci v
priročnikih za druga območja slovenske poselitve zapisali veliko več podatkov
o njihovih zgodovinskih izkušnjah, političnem in družbeno-kulturnem razvoju
ter izobraževanju, zlasti v primeru Primorske in Istre pa so dodali še številčne
ocene o zapleteni etnični sliki.43 Kljub temu lahko rečemo, da so bili, podobno
kot Evans, na tekočem (vsaj) o večinsko slovenski etnični podobi prekmurskega območja.
Prekmurje se ni, kot je pravilno zapisal eden izmed vodilnih slovenskih
zgodovinarjev Vasilij Melik, posebej omenjalo v pred- in medvojnih slovenskih
zahtevah.44 To je razvidno tudi v prizadevanjih nekaterih slovenskih in hrvaških
politikov, ki so bili med prvo svetovno vojno v emigraciji in so si z delovanjem
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Podrobneje Bajc, "Posredniška vloga britanske diplomacije", str. 294–297.
TNA, fond Foreign Office: Peace Conference of 1919 to 1920: Handbooks (dalje: FO 373), FO
373/1/15, The Jugo-Slav Movement, March 1919, str. 6, 9–22, 26, 33 in 37. Fotoreprodukcija v:
Yugoslavia Political Diaries 1918–1965. Vol. 1: 1918–1926, ur. Robert L. Jarman (Slough, 1997), str.
3–57; prevod v slovenščino in prepis angleškega originala v: Slovenci v očeh imperija. Priročniki britanskih diplomatov na pariški mirovni konferenci leta 1919 / The Slovenes in the Eyes of the Empire.
Handbooks of the British Diplomats Attending the Paris Peace Conference 1919, ur. Ernest Petrič et al.
(Mengeš, 2007), str. 63–111 in 327–370 (dalje: Slovenci v očeh imperija).
TNA FO 373/1/16, The Slovenes, January 1919, str. 12. Prevod v slovenščino in prepis angleškega originala v: Slovenci v očeh imperija, str. 43–62 in 307–326.
TNA FO 373/1/16, The Slovenes, January 1919; TNA FO 373/1/13, The Austrian Littoral, April 1919;
TNA FO 373/1/15, The Jugo-Slav Movement, March 1919; TNA FO 373/1/12, Carniola, Carinthia
and Styria, September 1919. Slovenski prevodi in prepisi angleških izvirnikov vseh teh priročnikov v:
Slovenci v očeh imperija.
Melik, Slovenci 1848–1918, str. 634 in 706.
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tam prizadevali za jugoslovansko združitev v okviru etničnih meja. V ta namen
so večkrat informirali vlade zavezniških sil o razmerah in dogajanju v domovini.
V prvi vrsti so to bili pripadniki Jugoslovanskega odbora. Eden izmed njegovih
soustanoviteljev, novinar Frano Supilo, je 7. januarja 1915 britanskemu zunanjemu ministru poslal tajno spomenico, v kateri je razlagal, kako južni Slovani
predstavljajo konkretno oviro nemški širitvi, t. i. Drang nach Osten. Obenem je
omenjal, da je od druge polovice 19. stoletja nemški svet s pomočjo Madžarov
stalno izvajal pritisk na južne Slovane, ki so storili vse, kar je bilo v njihovi moči,
da so Nemcem in Madžarom preprečevali širjenje. Južni Slovani bodo po prepričanju pisca spomenice tudi po vojni ostali na mestu svoje poselitve, moralo
pa bi biti tudi v skupnem interesu zaveznikov, da se konsolidirajo in utrdijo.
Supilo je hkrati trdil, da se morajo vsi južni Slovani osvoboditi izpod Avstro-Ogrske in Nemčije, saj bo njihova državna tvorba nujno potrebna za vzdrževanja
miru v Evropi. Spomenici je bila priložena priloga o ekonomskih razmerah na
območju poselitve južnih Slovanov. Na tem mestu je med drugim poudarjeno,
da sta si avstrijska, še zlasti pa ogrska polovica monarhije nadvse prizadevali,
da se južni Slovani ne bi gospodarsko razvili. To se je najbolj kazalo v neurejeni
železniški infrastrukturi.45 Supilo je torej nakazal najbolj relevantne prednosti
jugoslovanske združitve za zaveznike, Prekmurja pa ni posebej omenjal.
Jugoslovanski odbor je nekaj mesecev za tem, natančneje 6. maja 1915,
zunanjemu ministru Francije Théophileu Delcasséju in ruskemu poslaniku
v Parizu Alexanderu Izvolskyemu predal spomenico. Devet dni kasneje je
podobno izročil še britanski vladi. V njej je prikazan, kot piše avtor prvega
zgodovinskega orisa Jugoslovanskega odbora Albin Ogris, brezkompromisni jugoslovanski program, ki je zahteval "/.../ zedinjenje vsega ozemlja, kodr
biva naše ljudstvo v kompaktnih masah, torej celo Primorje s Trstom in Istro,
južno Koroško in Štajersko, Prekmurje, Banat, Bačko in Medmurje."46 Jugoslovanski odbor je v spomenici torej zahteval tudi Prekmurje, kar pa očitno
ni prepričalo vodje britanske diplomacije Edwarda Greya, ki je avgusta istega
leta pripravil predlog o nastanku jugoslovanske države, v kateri naj ne bi bilo
območja, ki ga je Londonski memorandum (poznamo ga kot pakt, s katerim
so aprila 1915 zavezniki v tajnosti prepričali Italijo, da je stopila na njihov
stran v vojni47) dodelil Italiji, kot tudi ne Prekmurja, kar je v obširnem delu o
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TNA FO 371/2241/4404, Frano Supilo to Edward Grey (Secret): Memorandum Respecting the Southern
Slavs, 7. 1. 1915 in Appendix: Economic Conditions of the Southern Slav Lands.
Albin Ogris, Borba za jugoslovensko državo. Načrt zgodovine in delovanja jugoslovenskega odbora
v Londonu za časa svetovne vojne (Ljubljana, 1921), str. 15–16 (dalje: Ogris, Borba za jugoslovensko
državo).
O pravilnem poimenovanju in stanju raziskav tega tajnega dogovora v Gorazd Bajc, "Dieci mesi che
sconvolsero la Venezia Giulia. Il Memorandum di Londra 1915: questioni storiografiche e dettagli
terminologici", Acta Histriae 25, št. 4 (2017), str. 825–850.

499

G. Bajc, J. Osojnik, J. A. Knez, M. Matjašič Friš: Prekmursko vprašanje ...

odboru zapisala češka zgodovinarka Milada Paulova (njena knjiga iz leta 1925
je zelo vplivala na jugoslovansko produkcijo zgodovinopisja48): "Nije u njemu
bilo ni Međmurja, ni Prekomurja, ni Baranje, ni Bačke, ni Banata, a da i ne
govorimo o Crnoj Gori."49
Zgornji zapis je predstavljal le enega od primerov neskladnega pogleda uradnih krogov Londona z zahtevami Jugoslovanskega odbora. Pri tem je ključno
vlogo odigralo dejstvo, da so Britanci večino let prve svetovne vojne računali na
povojno ohranitev Avstro-Ogrske. Šele leta 1918 so začeli nakazovati možnosti za razpad dvojne monarhije in tega so se, če sodimo po Ogrisovem pisanju,
člani Jugoslovanskega odbora dobro zavedali.50 Do tega zasuka v razmišljanju
je prišlo tudi zaradi neuspešne politike ločitve Avstro-Ogrske od Nemčije. Da
bi oslabili nasprotnico v vojni, so vedno bolj podpirali tam živeče narode, ki so
stremeli po avtonomiji ali pa samostojnosti. Nova britanska politika se je začela
konkretizirati na začetku junija s priznanjem vojske in narodnega sveta Čehov.51
Obenem je bilo za celotno medvojno delovanje Jugoslovanskega odbora značilno, da je bil večkrat v sporu s srbsko stranjo. Foreign Office si je zlasti na koncu
vojne zaman prizadeval, da bi obe strani vendarle našli skupni jezik. Nesoglasja
so se povečevala s tistimi črnogorskimi krogi, ki se lastni monarhiji niso želeli odpovedati.52 Sklenemo lahko, da jugoslovanske ozemeljske zahteve v prvih
letih vojne niso bile za Veliko Britanijo sploh aktualne. Ta je morala predvsem
upoštevati zahteve nekaterih drugih držav, v prvi vrsti Italije.
Izmed slovenskih članov Jugoslovanskega odbora je bil najaktivnejši pravnik Bogumil Vošnjak. V svojem najpomembnejšem in najobsežnejšem delu, A
Bulwark against Germany, ki ga je dokončal pozimi 1915, izšlo pa je šele spomladi 1917 pri pomembni britanski založbi G. Allen & Unwin53, je tudi Vošnjak
obtoževal Madžare, da so večkrat z Nemci v preteklosti izvajali politiko, ki je
škodila jugoslovanskim narodom. Z njo so nadaljevali v medvojnih letih.54 Pri
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Jan Hálek in Boris Mosković, "'The Milada Paulovà’s Syndrome' – The Life’s Work of the Czech Scholar
and its Influence on the Historiography in the Socialist Yugoslavia", Acta Histriae 25, št. 4 (2017), str.
1071–1092.
Milada Paulová, Jugoslavenski odbor. Povijest jugoslavenske emigracije za svjetskog rata od 1914.–
1918. (Zagreb, 1925), str. 124.
Ogris, Borba za jugoslovensko državo, str. 17.
Npr. Mark Cornwall, The Undermining of Austria-Hungary: The Battles for Hearts and Minds (London–
Basingstoke, 2000), str. 221–222.
Bajc in Matjašič Friš, "Prednosti Italije pri zasedbi Julijske krajine ob koncu prve svetovne vojne", str.
521–525.
Cfr. Aleksandra Gačić, Bogumil Vošnjak. Politik in diplomat (Ljubljana, 2017), str. 110. (dalje: Gačić,
Bogumil Vošnjak).
Bogumil Vošnjak, A Bulwark against Germany. The Fight of the Slovenes, the Western Branch of the
Jugoslavs, for National Existence (London, 1917), str. 97–98, 120, 126, 156, 160, 174, 214–215 in
227–228.
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tem je izpostavil Hrvate.55 Vošnjak je ocenjeval, da se je zaradi preteklih napak
razvila nemško-madžarska hegemonija.56 Slovenske prisotnosti v Prekmurju se
je dotaknil le v treh krajših generičnih opisih poseljenosti najbolj jugozahodnega ogrskega dela. Prvič ga je omenil v kontekstu slovenskega jezikovnega ozemlja: "/.../ that Slovene linguistic territory extends for some distance into Italy, and
that several counties in western Hungary are likewise inhabited by Slovenes";57
na drugem mestu je zapisal, da Slovenci poseljujejo "/.../ the lands between
the Mura, the Triglav, the Soca (Isonzo), and the Adriatic shore as far as Reka
(Fiume) /.../";58 tretji zapis se nanaša na imena najstarejših mest na jugozahodu Ogrske: "The oldest towns in South-Western Hungary are of Slovene origin as
the names of many of the principal towns show to this day."59 V svojem drugem
delu z naslovom A Dying Empire, ki je izšlo leto kasneje ponovno pri založbi G.
Allen & Unwin, je Vošnjak ponovil osnovne podatke o madžarizaciji in politiki
Madžarov s ciljem hegemonije na Ogrskem, čeprav je popis iz leta 1890 jasno
pokazal, da so Madžari v tej polovici monarhije predstavljali le šibko večino.
Trdil je, da njihova meja na zahodu z Avstrijo ni naravna, ravno tako ne na jugu
z Jugoslovani. Do svojega prebivalstva niso bili pravični, a isto je veljalo tudi za
nemško prebivalstvo avstrijske polovice monarhije. Avstro-Ogrsko je označil
kot krut anahronizem oziroma imperij, kjer ni bilo civilnih svoboščin, zaradi
česar je ni bilo moč označiti za moderno državo.60 Obravnavana knjiga vsebuje
tudi krajše splošno poglavje na osmih straneh o Slovencih. Na tem mestu je
Vošnjak podal najosnovnejše podatke o slovenski preteklosti, glede poseljenosti pa je precej poenostavljeno – in pravzaprav zgrešeno – zapisal, da je reka
Mura na Štajerskem predstavljala na tem območju zgornjo mejo.61 Podobno je
zapisal tudi v podpoglavju Jugoslavia.62 Lahko sicer rečemo, da si je Vošnjak,
podobno kot drugi člani odbora, prizadeval tedanje svetovne velesile le seznaniti z najosnovnejšimi dejstvi o Jugoslovanih in njihovem območju poselitve in
si torej ni mogel privoščiti podrobnejših opisov Prekmurja. Nenazadnje je bil
njegov poglavitni cilj (podobno kot Supilov) opozoriti na nevarnost nemškega prodora proti Jadranu. Temu bi bodoča jugoslovanska država predstavljala
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Prav tam, str. 126, 179 in 241.
Prav tam, str. 92.
"/.../ da se slovensko jezikovno ozemlje deloma razprostira v Italijo, Slovenci pa naseljujejo tudi več
okrajev na zahodnem delu Madžarske." (Prav tam, str. 25).
"/.../ dežele med Muro, Triglavom, Sočo (Isonzo) in jadransko obalo do Reke (Fiume)." (Prav tam, str.
29).
"Najstarejša mesta na jugozahodu Madžarske so slovenskega izvora, kar do danes kažejo imena številnih najpomembnejših mest." (Prav tam, str. 46).
Bogumil Vošnjak, A Dying Empire. Central Europe, pan-Germanism, and the Downfall of AustriaHungary (London, 1918), str. 141–143, 148, 169, 172–172 in 185.
Prav tam, str. 65–66.
Prav tam, str. 117.
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najučinkovitejšo oviro, zaradi česar bi bili Britanci in tudi druge zavezniki zainteresirani za njen nastanek.
Vošnjakova dela, kot tudi dela nekaterih drugih članov Jugoslovanskega
odbora, so bila poznana v zavezniških krogih in lahko si predstavljamo, da so imela
določen vpliv. A Dying Empire so na primer, kot piše Uroš Lipušček, kot neke vrste
priročnik o Sloveniji uporabljali v okviru ameriškega State Departmenta in posebne študijske skupine Inquiry, ki je pripravljala gradivo za mirovno konferenco v
Parizu,63 čeprav knjiga ne vsebuje ravno veliko podatkov o slovenskem območju in
Slovencih. V tajnih priročnikih Britancev, ki so obravnavali Slovence, pa je v seznamu referenčne literature navedeno Vošnjakovo delo A Bulwark against Germany.64
Omeniti velja še sintezo iz leta 1918, napisano na 48 straneh, o razmerah med slovanskimi narodi in Avstro-Ogrsko, ki jo je napisal eden izmed britanskih profesorjev Frances May Dickinson Berry. Na njenem začetku je navedel obe Vošnjakovi
deli. Zapisal je, kako so Madžari (tudi s pomočjo Nemcev) druge narode močno
zatirali. Kot edino možnost po koncu vojne za razrešitev narodnostnega problema
v tej srednjeevropski monarhiji je videl v "popolni ločitvi" ("complete separation")65
južnih Slovanov od Ogrske. Podobno je predvidel tudi za Čehe in Slovake. V svoji
brošuri sicer ni pojasnil, kakšne naj bi bile nove razmejitve.
Sistematična in poglobljena analiza britanskih pogledov na Slovence pred
koncem prve svetovne vojne bo predstavljena ob kaki drugi priložnosti, je
pa že iz teh skopih podatkov razvidno, da so se strokovnjaki Velike Britanije
dobro zavedali, kako pereče je bilo vprašanje nacionalnih sporov na Ogrskem,
predvsem madžarska politika zatiranja nekaterih slovanskih skupin (zlasti
Hrvatov,66 kar naj bi bilo tudi pogosto omenjeno v debatah britanskega parlamenta67). Tem skupinam so pripadali tudi Slovenci, živeči v Prekmurju, čeravno
jih praviloma niso posebej omenjali. Med vojno je bilo namreč odprtih kar veliko drugih vprašanj, ki so bila za Britance očitno prioritetna, pa tudi med samimi
jugoslovanskimi politiki Prekmurje ni prihajalo do izraza.

63

64

65

66

67

Lipušček, Ave Wilson, str. 156; Aleksandra Gačić, "Slovenci v Jugoslovanskem odboru in Londonski
memorandum", Acta Histriae 25, št. 4 (2017), str. 1059. Čeprav Vošnjaku, ko je bil med vojno v ZDA,
ni uspelo navezati stikov z Inquiryjem (Lipušček, Ave Wilson, str. 44–45; Uroš Lipušček, "Ameriški strateški načrti med prvo svetovno vojno in Slovenci", v: Velikih pet in nastanek Kraljevine Srbov, Hrvatov
in Slovencev, ur. Andrej Rahten in Janez Šumrada (Ljubljana, 2011), str. 55). O Vošnjakovem vplivu
v State Department cfr. Jože Pirjevec, "Trst je naš!" Boj Slovencev za morje (1848–1954) (Ljubljana,
2007), str. 98.
Cfr. Bajc, "Diplomacija Velike Britanije in Slovenci", str. 100–102; glej tudi Uroš Lipušček, "Slovenci
in Londonski pakt", v: Velika vojna in Slovenci 1914–1918, ur. Peter Vodopivec in Katja Kleindienst
(Ljubljana, 2005), str. 56.
F. May Dickinson Berry, Austria-Hungary and her Slav Subjects (London, 1918), str. 26–27, 37 in 43
(citat).
TNA FO 373/1/15, The Jugo-Slav Movement, March 1919, str. 13 in 33–34; TNA FO 373/1/10, CroatiaSlavonia and Fiume, March 1919, str. 41–44 in 65–66.
Cfr. Gačić, Bogumil Vošnjak, str. 109.
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Prekmurje ob prevratu
Z majniško deklaracijo konec maja 1917 so jugoslovanski poslanci avstrijskega
dela Avstro-Ogrske, združeni v Jugoslovanskem klubu, v dunajskem parlamentu zahtevali združitev vseh ozemelj monarhije, kjer so živeli Slovenci, Hrvati
in Srbi, "pod žezlom habsburške – lotarinške dinastije v samostojno državno
telo, ki bodi prosto vsakega narodnega gospodstva tujcev in zgrajeno na demokratičnem temelju /.../".68 Omembo Habsburžanov je zelo verjetno narekovala
previdnost zaradi pripadnosti Avstro-Ogrski, ob tem pa do sredine leta 1918
med slovenskimi politiki še ni bilo tiste prave odločenosti, da bi se popolnoma politično odmaknili od dvojne monarhije.69 Med vojno se je jugoslovanska
ideja sicer razvijala tudi med Slovenci, a le med redkimi posamezniki, ki jim je
uspelo takoj emigrirati in so nato delovali v okviru že omenjenega Jugoslovanskega odbora. Zaradi negotove situacije na Slovenskem in v Avstro-Ogrski, kot
tudi razmerja na bojiščih na Balkanu, saj so spodleteli vsi poskusi antantnih sil,
da bi na tem območju omajali položaj centralnih sil, na soški fronti pa so bile
italijanske čete potisnjene nazaj, so se porajali dvomi o realizaciji smernic Majniške deklaracije.
Ne glede na to se je po posegu ljubljanskega knezoškofa Antona Bonaventure Jegliča jeseni 1917 začelo množično zbiranje podpisov v podporo majniški deklaraciji (t. i. deklaracijsko gibanje), ki je do poznega poletja 1918 zajelo
večino slovenskega etničnega ozemlja. Iz podatkov o več kot 325.000 zbranih
podpisih, ki jih je skrbno preučila in seštela Vlasta Stavbar,70 je razvidno, da
deklaracijsko gibanje ni zajelo Prekmurja. To pa še ne pomeni, da so tamkajšnji Slovenci nasprotovali ideji po združitvi z ostalimi rojaki, a so jih omejevale
določene specifike v okviru ogrskega dela monarhije, kar smo že omenili.
Čeprav v sami Majniški deklaraciji ni neposredno omenjeno, katero ozemlje
naj bi se združilo, pa večjih dvomov ni, da je bil mišljen tudi celoten slovenski
etnični prostor s Prekmurjem vred. To je avgusta 1917 nakazala tudi tedaj naj-
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Prepis deklaracije v slovenskem jeziku dobimo npr. v Dokumenti o postanku Kraljevine Srba, Hrvata i
Slovenaca 1914.–1919., ur. Ferdo Šišić (Zagreb, 1920), str. 94, dok. 54; Janko Pleterski, Prva odločitev
Slovencev za Jugoslavijo. Politika na domačih tleh med vojno 1914– 1918 (Ljubljana, 1971), str. 116;
Janko Prunk, Slovenski narodni programi. Narodni programi v slovenski politični misli od 1848 do
1945 (Ljubljana, 1986), str. 174. V nemščini pa npr. v Momčilo Zečević, Slovenska ljudska stranka
in jugoslovansko zedinjenje 1917–1921. Od majniške deklaracije do vidovdanske ustave (Maribor,
1977), str. 64.
Npr. Jurij Perovšek, Slovenska osamosvojitev v letu 1918. Študija o slovenski državnosti v Državi
Slovencev, Hrvatov in Srbov (Ljubljana, 1998), str. 13–15 (dalje: Perovšek, Slovenska osamosvojitev v
letu 1918).
Vlasta Stavbar, Majniška deklaracija in deklaracijsko gibanje: slovenska politika v habsburški monarhiji, od volilne reforme do nove države (1906–1918) (Maribor, 2017), str. 228 in 236 (dalje: Stavbar,
Majniška deklaracija in deklaracijsko gibanje).
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pomembnejša slovenska stranka, katoliška Vseslovenska ljudska stranka.71 Oktobra istega leta so Slovenci, živeči v ogrski polovici monarhije, v glasilu stranke
Slovenec izrazili vero v jugoslovansko združitev. Želeli so si pomoči Slovencev iz
avstrijske polovice, ki bi jih s tem rešili pred potopom Ogrske.72 Zanimiva sta tudi
skicirana zemljevida, ki prikazujeta obseg bodoče Jugoslavije. Narisal ju je pesnik
in duhovnik na Koroškem Tomaž Ulbing v letu 1917 ali 1918 (na zemljevidu je
ročno zapisana letnica 1917/1918). Služila sta pri pojasnjevanju razlogov v prid
podpisovanja Majniške deklaracije. Pri obeh je razvidno, da je Ulbing v sklop
jugoslovanske države zaobjel tudi območje Prekmurja.73
28. septembra 1918, na prvi seji Narodnega sveta za Štajersko v Mariboru,
ki je v svojem delovanju pozornost usmeril tudi na slovensko etnično območje
na levem bregu Mure, so za izvedenca za Prekmurje določili profesorja in teologa dr. Matijo Slaviča. Omenjeni organ je začel z zbiranjem gradiva o območju,
potekale so priprave za njegovo vojaško zasedbo ob primernem času, organizirani so bili tudi shodi. Prvi je bil izveden 20. oktobra 1918 v Murski Soboti.74
Devet dni kasneje so se razmere z nastankom Države Slovencev, Hrvatov in
Srbov dodatne spremenile. Omenjena tvorba je nastala z namenom združitve
jugoslovanskih narodov, ki so do tedaj živeli v okviru Avstro-Ogrske (1. decembra se je združila s Srbijo in Črno Goro v Kraljevino SHS), vendar se ji niso uspeli
pridružiti vsi, ki so živeli v ogrski polovici dvojne monarhije, med njimi tudi
Prekmurci.75 Prekmurje je torej ponovno zaznamovalo drugačen razvoj dogodkov v primerjavi z večino drugih slovenskih dežel. Bili so še vedno vpeti v ogrski državni okvir, čeprav se je tudi slednji spremenil zadnjega oktobra 1918 z
razglasitvijo nove madžarske republike pod vodstvom grofa Mihálya Károlya.
V Prekmurje so konec decembra 1918 posegle hrvaške enote in ga uspele
večinsko zasesti, a so se morale v prvih dneh januarja naslednjega leta umakniti
pred madžarsko vojsko.76 Pregledani viri iz Londona teh dogajanj posebej ne
omenjajo. Veliko več pozornosti so britanski krogi namenjali nevarnosti boljševizma, ki ga je ta predstavljal tudi na severovzhodu slovenskega etničnega ozemlja. V prvem polletju po koncu vojne so se po Evropi krepila revolucionarna
gibanja. Na Madžarskem so dosegla vrhunec marca 1919, ko je bil grof Károlyi
prisiljen predati vajeti države Béli Kunu. S tem se je udejanjil prvi konkretnejši boljševiški poskus izven Rusije. O pomenu tega vidika bomo več zapisali v
zadnjem delu pričujočega članka.
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Jurij Perovšek, Slovenski prevrat 1918. Položaj Slovencev v Državi Slovencev, Hrvatov in Srbov
(Ljubljana, 2018) (dalje: Perovšek, Slovenski prevrat 1918), str. 18.
Prav tam, str. 23.
Stavbar, Majniška deklaracija in deklaracijsko gibanje, str. 214.
Sedar, Prekmurje, str. 27 in 37.
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Vinaver, Jugoslavija i Mađarska, str. 25; Dragan Potočnik, Zgodovinske okoliščine delovanja generala
Rudolfa Maistra na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju (Ljubljana, 2008), str. 127–130.

504

S tudia
H istorica
S lovenica

Prekmurje na mirovni konferenci v Parizu
Po koncu prve svetovne vojne se je politična podoba Panonske nižine popolnoma spremenila, saj se je po razpadu dvojne monarhije večinsko razdelila med
tri države, in sicer Romunijo, Kraljevino SHS in Madžarsko. Manjši del Panonske nižine je segal tudi na Češkoslovaško in v Avstrijo. Kot piše Andrej Mitrović,
eden izmed strokovnjakov za problematiko diplomatskih pogajanj na pariški
mirovni konferenci, so se Romunija, Kraljevina SHS in Madžarska sklicevale na
t. i. moderna načela pri urejanju mejnih vprašanj ter na načelo narodnosti. Problematika razmejitev je bila seveda otežkočena, ker je bila struktura prebivalstva dela obravnavanega območja etnično mešana. Pri tem ni šlo le za Romune,
Madžare in Jugoslovane, ampak tudi za manjše etnične skupine Nemcev, Slovakov in Rutenov. Lahko rečemo, da so v Bukarešti, Budimpešti in Beogradu
izražali sorazmerno velike teritorialne želje.77
Jugoslovanska delegacija je na konferenci v Parizu uradno delovala kot
delegacija Kraljevine Srbije, saj Kraljevina SHS še ni bila uradno priznana.78
Od pomembnejših držav so jo 7. februarja 1919 najprej priznale najprej ZDA,
Velika Britanija je to storila 1. junija istega leta, štiri dni kasneje pa še Francija. Naposled so 28. v mesecu jugoslovansko državo priznale vse tiste države, ki
so podpisale mirovni sporazum z Nemčijo v Versaillesu (Kraljevina SHS je bila
namreč med njegovimi podpisnicami).79 Nova jugoslovanska država je imela
odprta ozemeljska vprašanja in s tem težave z vsemi svojimi sosedami, razen z
Grčijo,80 zaradi česar je morala biti diplomatsko aktivna na več frontah. Najbolj
zapleteno je bilo vprašanje razmejitve Julijske krajine, zlasti zaradi Reke, ki je
postala glavni simbol italijansko-jugoslovanskih sporov, a tudi problem razmejitve drugih območij ni bil enostavno rešljiv.
Med zahtevami jugoslovanske delegacije na mirovni konferenci se v literaturi omenja tudi možnost t. i. koridorja, ki bi Jugoslavijo teritorialno povezoval
s Češkoslovaško. Ta ideja je bila pomembna za Prekmurje, saj bi lahko potekal
preko njega in bi tako avtomatično prešlo v okvir Kraljevine SHS. V pričujočem
članku bomo to idejo predstavili le v njenem najosnovnejšem orisu. Načrt za
vzpostavitev koridorja sega v leto 1914. Vodilni politik, ki si je prizadeval za
ustanovitev češkoslovaške države, Tomáš Garrigue Masaryk, je v svojih spominih sredi tridesetih let zapisal, da se "/…/ mu dvesto kilometrov dolg koridor,
ki bi ločeval Madžare od Avstrijcev ter povezoval južno Slovaško s Prekmurjem ni zdel mogoč, a precej politikov na eni in drugi strani je idejo sprejelo z
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Mitrović, Jugoslavija na konferenciji mira, str. 5.
O dilemah formalnopravnega statusa Jugoslovanov na mirovni konferenci prav tam, str. 61–63.
Lederer, La Jugoslavia, str. 170, 237 in 254.
Vse zahteve v prav tam, str. 113–124.
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navdušenjem."81 Med prvo svetovno vojno je med Britanci možnost koridorja omenjal Evans,82 Seton-Watson pa je razmišljal o potrebi po gospodarskih
dogovorih med Madžari in Čehi, da bi v bodoče lahko oboji uporabljali reško
pristanišče.83 Trgovanje preko tega pristanišča bi se torej nadaljevalo tudi po
vojni. Vošnjak je v svoj vojni dnevnik 18. junija 1915 zapisal, kako je na sestanku s svetovalcem zunanjega ministra Edwarda Greya Ronaldom M. Burrowsom
slednji dal vedeti, da si zavezniki (s čimer je očitno mislil na Veliko Britanijo
in Francijo, ne pa Italijo) ne želijo, "da bi bila Ogrska večno zadovoljna. Radi
tega bo treba, da bo imela svoj izhod na morje. Reka bi morala biti prosta luka
za Ogrsko, v političnem oziru pa pri/pa/dati Hrvatski." Ne glede na Vošnjakovo razlago sogovorniku, da je Češka v enakem položaju, kot so Madžari in bo
zato potrebno vprašanje rešiti istočasno za obe strani,84 je tedanje razmišljanje
britanskih krogov vsekakor pomenljivo. Očitno so razmišljali o nekaznovanju
Madžarske – zaradi tega ji bi bilo potrebno nuditi možnost nadaljnjega razvoja
in stabilnosti ter nadaljevanje predvojne uporabe reškega pristanišča –, po drugi
pa so že poleti 1915 razmišljali, da bi to obmorsko mesto pripadalo Hrvaški,
kar je bilo navsezadnje predvideno v nekaj mesecev prej podpisanem tajnem
Londonskem memorandumu. Če presojamo na podlagi Vošnjakovega pisanja,
slovenskega prostora posebej niso omenjali, a je precej verjetno, da bi bila v
okviru takega načrta povezave Jadrana s srednjo Evropo ena izmed možnosti
(variant je bilo namreč več85) naslednja: za Britance je bila tedaj "končna postaja" Madžarska, za Vošnjaka pa istočasno tudi Češka (ali Češkoslovaška), s tem
pa bi bila najbližja pot ravno preko Prekmurja do Gradiščanske (kjer je živela
hrvaška manjšina) in dalje do Slovaške. Jasno pa je, da je bila ideja še v povojih.
V Parizu je bilo januarja in februarja 1919 tudi nekaj diskusij okoli te možnosti,
a so jo, kot piše Ivo J. Lederer, že 8. marca opustili.86
Predstavniki jugoslovanske delegacije so na pariško mirovno konferenco
prišli z jasno začrtanimi cilji, kar se razmejevanja tiče. Tudi glede bodoče meje
z Madžarsko so bili zelo odločni: najbolj jasne cilje so imeli v zvezi z Banatom
in Bačko, medtem ko so bili Baranja, Podravina in Prekmurje v drugem planu.
Razmejitev z Madžarsko bi po njihovih predlogih morala potekati na jugu po
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reki Donavi, na zahodu in severu pa po Muri z izjemo Prekmurja; jugoslovanski
teritorij bi tako zajemal Banat, Bačko z Bajo, Baranjo do Mečeka, levo obalo
Drave vse do izliva v Donavo in celotno Prekmurje. Obrazložitve so bile razdeljene na štiri sektorje, Banat, Bačko, Baranjo in Prekmurje. Glede slednjega so
zapisali, da je to območje, ki leži med Muro, Kučnico in Rabo ter se na severu
razprostira do Monoštra, na vzhodu pa skoraj do Krke. Trdili so, da je izmed
92.000 prebivalcev tega območja večino predstavljal slovenski živelj, zato bi
moralo Prekmurje pripasti Kraljevini SHS. V prid temu so navedli zgodovinsko-etnične dokaze, da gre za zadnje predstavnike panonskih Slovanov, ki so pred
madžarsko invazijo poseljevali skoraj celotno centralno in zahodno Madžarsko ter bili organizirani v lastno državno telo. Omenili so še, da se na Prekmurje
navezuje teritorij jugozahodno od Kaniže, ki je naseljen izključno s Hrvati, ki pa
so bratje Prekmurcev.87
Že omenjeni zgodovinar Mitrović v enem izmed referenčnih del glede
naslovne tematike razlaga, kako je britanska vlada glede vprašanja jugoslovanskih mej še pred samo mirovno konferenco sprejela sklep o iskanju kompromisov med zahtevami na vseh problematičnih območjih, še posebej pa v
primeru jugoslovansko-italijanske in jugoslovansko-romunske razmejitve.
Prav tako je bila pripravljena posebna linija razmejitve za južno Madžarsko.88
Konec novembra oziroma na začetku decembra 1918 so v okviru vojnega
ministrstva in zunanjega ministrstva sestavili nekaj internih memorandumov
o jugoslovanskih zahtevah in predstavili razne možnosti rešitev razmejitvenih
problemov. V dokumentu The Relations of the Jugo-Slavs with the Entente je bil
tako naveden zemljevid, ki ga je Foreign Officeu predal Arthur Evans. Začrtana
meja med Jugoslavijo in Madžarsko bi glede na ta dokument morala potekati od točke na Donavi, kjer se v njo izliva reka Karaš do izliva Tise v Donavo.
Nato bi meja potekala po Donavi do sotočja Drave in Mure. Mitrović se obregne
na pomanjkanje topografskih podatkov, zaradi česar je Evansovo idejo težko
rekonstruirati. Je pa jasno razvidno, da je želel Banat razdeliti na dva dela, izven
jugoslovanskih meja pa pustiti severno Bačko, Baranjo, Medžimurje in Prekmurje.89 Svoj poglej jugoslovansko-madžarske razmejitve je Foreign Officeu v
dokumentu The Magyar-Jugoslav Frontier podal tudi Seton-Watson. Po njegovem predlogu bi morala razmejitev biti enostavnejša in sicer od severa po Muri
vse do izliva v Dravo in nato po njej do izliva v Donavo.90 V memorandumu z
dne 25. novembra 1918 je ponovil svoje mnenje o razmejitvi po treh rekah, a je
dodal, da bi jugoslovanska stran severno od te meje lahko povsem racionalno
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zahtevala območje okoli Murske Sobote (očitno gre za Prekmurje) in del Baranje. Glede Prekmurja je zapisal, da bi v sklop Kraljevine SHS lahko prišlo le ob
nastanku koridorja, ki bi jo povezoval s Češkoslovaško. V primeru, da do njegovega nastanka ne bi prišlo, bi Prekmurje pripadlo Madžarski.91
Po teh predlogih so v glavnem štabu vojnega ministrstva 10. decembra
1918 pripravili dokument Notes on a Suggested Frontier of Jugo-Slavia, po katerem bi jugoslovansko-madžarska meja na tistem delu, ki je zanimiv za pričujoči članek, od juga proti severu potekala od okolice Bezdana, ki leži ob Donavi
proti jugozahodu in bi se v bližini Donjega Miholjca priključila Dravi, po kateri
bi potekala meja vse do sotočja z Muro. Nato bi meja potekala po slednji vse do
"točke, kjer prečka obstoječo madžarsko mejo". Glede na kasnejši predlog meje
med Avstrijo in jugoslovansko državo je moč trditi, da gre za območje vzhodno od Razkrižja, kjer se Mura na svoji poti prvič dotakne današnje meje med
Slovenijo in Hrvaško. V obrazložitvi so napisali, da navedena linija odgovarja
etnični meji Jugoslovanov v Banatu, Bački in Baranji ter vključuje srbsko mesto
Sombor. Madžarski bi po taki razmejitvi pripadla Mohač in Prekmurje, Kraljevini SHS pa etnično hrvaško Medžimurje. Problematiko glede Prekmurja so pojasnjevali z dejstvom, da gre za manjši slovenski del med Muro in Monoštrom. V
primeru priključitve Prekmurja Kraljevini SHS bi nastali problemi glede reševanja mejnega vprašanja med Avstrijo in Madžarsko, kar bi privedlo do novih
konfliktov glede jugoslovanskih strateških zahtev do Avstrijcev in Madžarov.
Prekmurje torej po tem mnenju britanskih izvedencev nikakor ne bi smelo
pripasti Kraljevini SHS.92 Da Britanci niso razmišljali o priključitvi celotnega
Prekmurja jugoslovanski državi, govori tudi njihovo razmišljanje o njeni meji z
Avstrijo. Ta bi potekala južno od Ljutomera po razvodnici med Dravo in Muro93,
torej po vrhu Slovenskih goric, s čimer bi železniška proga med Ljutomerom
in Straßom pripadla Avstriji. Kot so zapisali v britanskem vojnem ministrstvu
v memorandumu o transportnem vidiku meje med Avstrijo in Jugoslavijo, je
trgovanje z vinom iz okolice Ljutomera potekalo v smeri Avstrije in Nemčije.
Zanimiv pa je pogled na seznam krajev in njihovi pripadnosti bodisi Avstriji
bodisi Kraljevini SHS (Madžarske sploh ni omenjene, kar je zelo nenavadno). V
njem sta Čakovec in Dolnja Lendava "dodeljena" jugoslovanski državi, potrebno pa je še dodati, da ni priložene nobene razlage o poteku meje na območju

91

92

93

R. W. Seton Watson to Foreign Office: Memorandum Respecting Austria-Hungary: Legal Factors
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Prekmurja in Medžimurja.94 Edina logična razlaga za to bi bila, da bi železniška
proga med obema prej omenjenima krajema potekala znotraj samo ene države.
V drugem internem britanskem dokumentu iz tistega časa je bilo Prekmurje
omenjeno le v zvezi z etnično sliko Slovencev (ne pa Madžarov). Bilo naj bi jih
66.000, naseljevali pa so Zalsko županijo in županijo Železno na jugozahodnem
delu Madžarske.95 Zadnjega decembra 1918 so nato v Foreign Officeu dokončali nov dokument, v katerem so za Prekmurje določili, da bi pripadlo Madžarski.
Končne ideje britanskih diplomatov glede razmejitve Jugoslavije in Madžarske
pred pariško mirovno konferenco so bile zbrane v dokumentu South-Eastern
Europe and the Balkans. Na zemljevidu je bil začrtan predlog jugoslovanske meje
z Madžarsko, ki je tekla po Dravi do njenega izliva v Donavo. Prekmurje v tem
dokumentu ni bilo niti omenjeno.96 Na vse te dokumente moramo seveda gledati
iz zornega kota iskanja čim več variant bodočih razmejitev, da bi lahko britanski diplomati na bližajoči se mirovni konferenci imeli dovolj tehtne podatke pri
diskusijah. Skupni imenovalec te predhodne faze pa je bil glede Prekmurja naslednji: čeprav so Britanci poznali njegove etnične značilnosti, se pravi večinsko
slovensko prebivalstveno podobo, bi to območje raje dali novi madžarski državi.
V prvih mesecih delovanja konference so člani jugoslovanske delegacije
pri vprašanju meje z Madžarsko dajali večji poudarek Banatu, ker so mislili, da
bi s pridobitvijo tega območja v paketu dobili še Bačko. Vsekakor so se številni
problemi vedno bolj zapletali, tudi vprašanje meja Kraljevine SHS in Romunije, zato je Vrhovni zavezniški svet 1. februarja 1919 sprejel sklep o ustanovitvi
posebnega odbora za ozemeljska vprašanja obeh držav, in sicer posebno komisijo posvetovalne narave, Committee for the Study of Territorial Questions relating to Romania and Yugoslavia. V literaturi je največkrat omenjena kot "teritorialna komisija". Sestavljalo jo je osem članov, se pravi po dva strokovnjaka
iz Francije, Velike Britanije, ZDA in Italije, dodali pa so jim še nekatere druge
izvedence. Drugega marca je bila ustanovljena podkomisija, ki je bila zadolžena
za izdelavo podrobnega predloga romunskih in jugoslovanskih meja. Konkretneje so se v okviru komisije z mejami nove jugoslovanske države začeli ukvarjati 18. februarja.97 Od konca februarja do prve polovice naslednjega meseca

94

95

96
97

TNA, fond War Office: Directorate of Military Operations and Military Intelligence, and predecessors:
Correspondence and Papers (dalje: WO 106): WO 106/845, Memorandum on Transportation Aspects
of Jugo Slav-Austrian Frontier, 2. december 1918.
TNA FO 371/4356 P.C. 159, General Staff, War Office (Secret and Confidential, L 9): The Unification of
the Jugo-Slavs, 16. december 1918, str. 2.
Mitrović, Razgraničenje Jugoslavije, str. 80.
TNA ADM 116/3239/45, Committee for the Study of Teritorial Questions relating to Rumania and
Yugoslavia, Report No. 2 (with Annexes) presented to the Supreme Council of the Allies: Frontiers
of Yugoslavia, 6. aprila 1919, str. 5–6 (enako v TNA, fond Peace Conference: British Delegation,
Correspondence and Papers (dalje: FO 608), FO 608/49/1, 8179). Glej tudi TNA FO 608/49/1, 5461,
5958 in 13870.

509

G. Bajc, J. Osojnik, J. A. Knez, M. Matjašič Friš: Prekmursko vprašanje ...

je bilo več diskusij v zvezi z nasprotujočimi predlogi Jugoslavije in Romunije
glede razmejitve Banata.98 Lažja se je zdela določitev jugoslovansko-madžarske
meje na območju Bačke in Baranje, kjer naj bi meja tekla po Donavi in Dravi, a
se je zapletlo glede zahodnega dela Baranje.99
Teritorialna komisija je v svojem poročilu z dne 6. aprila 1919 predlagala, naj bi dela Bačke in Baranje pridobila Kraljevina SHS, s čimer jugoslovanski
delegati niso bili zadovoljni. Na območju Medžimurja – ozemlja med Dravo in
Muro do njunega sotočja100 – pa naj bi severna jugoslovanska meja potekala
po Muri do točke, kjer se stikata meji med Madžarsko in Avstrijo vzhodno od
Radgone. Taka razdelitev bi območje Medžimurja, ki je bilo ocenjeno kot večinoma jugoslovansko, prisodila Kraljevini SHS, izven nje pa bi ostalo Prekmurje.
V okviru komisije so se sicer zavedali, da je v južnem delu Prekmurja prisotno
večinsko slovensko prebivalstvo z jasno opredeljenimi nacionalnimi težnjami,
a kljub temu so zaradi mešane strukture ozemlja menili, da je bilo tam nemogoče postaviti razmejitev, ki bi zadovoljila obe strani. Menili so tudi, da bi imeli
prebivalci manj ugodnosti, če bi jih priključili h Kraljevini SHS.101
V okviru jugoslovanske delegacije je predsednik etnografsko-zgodovinske
sekcije, že omenjeni Jovan Cvijić, med prvimi začel poudarjati vlogo in pomen
borbe za Baranjo in Prekmurje. Podprla sta ga slovenski predstavnik Ivan Žolger in dalmatinski kolega Josip Smodlaka. Cvijić je 11. aprila pozval predsednika delegacije Nikolo Pašića, naj v Parizu začnejo z intenzivnejšo borbo za obe
območji.102 Pozivi so obrodili sadove mesec dni kasneje. Najprej je 1. maja predsednik vlade Kraljevine SHS Stojan Protić delegaciji v Parizu poslal telegram, v
katerem je zahteval intenzivnejšo borbo za Baranjo, kar je delegate spodbudilo
k odločnejšemu pristopu glede ozemeljskih zahtev. Jugoslovanska delegacija
je nato 12. maja poslala noto vodstvu konference, v kateri je bil priložen zgodovinsko-etnografski zemljevid, ki ga je izdelala Cvijićeva skupina strokovnjakov. Začrtan je bil tako, da bi Mohač in Siklós pripadla Kraljevini SHS, Pécs pa
Madžarski. 20. maja 1919 so jugoslovanski delegati pred teritorialno komisijo
zagovarjali zahteve po Baranji in Prekmurju: Cvijić je obrazložil pomen priključitve Baranje, Žolger pa je zahteval celotno Prekmurje.103
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Najprej je kazalo, da jugoslovanski predstavniki 20. maja ponovno niso bili
prepričljivi v svoji argumentaciji o priključitvi Prekmurja.104 Pri tem je Trumbić
nakazal, da bi se lahko Jugoslovani odpovedali njegovemu severnemu delu, se
pravi Porabju, kjer je živelo kakih 7000 Slovencev.105 Nato pa so bile njihove pripombe sprejete. Svoje mnenje je 22. maja izrazila teritorialna komisija, 9. julija
pa so ga ponovili predstavniki veselil. Ugotavljali so, da leži predlagana nova
meja iz geografskega zornega kota na nenaravnih temeljih, vendar je potrebno vzeti v ozir dejstvo o t. i. jugoslovanskem "štrlečem delu" severno od Mure
(se pravi Prekmurje), ki ga kar v 75 odstotkih poseljuje slovensko prebivalstvo.
Komisija je še ugotovila, da bodo Slovenci, ki so bili v preteklosti združeni pod
avstro-ogrsko oblastjo in so se upirali germanizaciji, nujno razdeljeni.106 Velesile
so se torej v primeru Prekmurja odločile, da bodo Kraljevino SHS v precejšnji
meri zadovoljile, da pa ne bodo “prijazni” do Slovencev na drugih območjih.
Definitivna odločitev o razmejitvi na tem območju je naposled padla 1.
avgusta 1919, ko so obravnavali jugoslovansko pritožbo glede Porabja. Velesile
svoje odločitve niso spremenile.107

Britanci in intervencija proti boljševiški Madžarski
Potem ko so v Rusiji oblast že prevzeli boljševiki na čelu z Leninom in je izstopila iz vojne s podpisom separatnega miru v Brest-Litovsku 3. marca 1918, so
Britanci, Francozi, Kanadčani, Američani in Japonci poslali svoje čete na rusko
ozemlje. Mnogi na Zahodu so se namreč bali, da bodo boljševiki in njihova
komunistična propaganda sposobni sabotirati zavezniška vojna prizadevanja,
čeprav se je naposled izkazalo, da so bili ti strahovi neutemeljeni. Sicer sta predsednik ZDA Woodrow Wilson in britanski premier David Lloyd George zagovarjala manj agresiven pristop proti "rdeči grožnji" kot njuni sodelavci. Lloyd
George je po podpisu pogodbe z Nemčijo 28. junija 1919 začel zmanjševati
sredstva za vojsko in obveščevalne službe. Nekateri vodilni predstavniki tajnih
služb in posamezni politiki Velike Britanije so ga celo sumili, da je pravzaprav
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izdajalec – obtožba je bila seveda pretirana.108 Ne glede na tako nelinearno držo
so bili Britanci zelo pozorni na boljševizem in njegovo morebitno širjenje. Strah
pred njim je vplival tudi na risanje povojnih meja Evrope. Na severovzhodu slovenskega etničnega ozemlja je bila jugoslovanska meja, kot že zapisano, določena poleti 1919 in do tedaj (pa tudi deloma pozneje) je jugoslovanska stran
t. i. "rdečo nevarnost", to je Madžarsko sovjetsko republiko, ki se je na oblast
povzpela 21. marca 1919, pred zahodnimi zavezniki skušala izrabiti, da bi si
pridobila njihovo podporo oziroma naklonjenost.
Konec marca 1919 so vodilni predstavniki Kraljevine SHS britanskim
predstavnikom v Beogradu posredovali stališče, da bi bilo potrebno čimprejšnje ukrepanje proti madžarskemu boljševizmu. V ta namen so bili pripravljeni
uporabiti vse svoje sile. A že tedaj se je pojavil vzporedni problem, ki ga je predstavljalo pogojevanje jugoslovanske strani: Kraljevina SHS bi namreč sodelovala pri zadušitvi "rdeče nevarnosti" le v primeru, če bi bile njene meje že zagotovljene in zavarovane. Drugi pogoj se je nanašal na zahtevo po francoskemu
posredovanju vojaške opreme.109 Iz Beograda je zadnjega marca 1919 admiral
Ernest Troubridge, ki je že med vojno služboval na Balkanu, poslal naslednje
sporočilo:
The Serbian Army is the only reliable Military force capable of rapidly dealing
with Bolshevik rapprochement of Russia and Hungary. They cannot act freely
while their frontiers in the Adriatic, Bulgaria, Romania, Albania and the Dardanelles are threatened and they are everywhere subjected to Italian intrigue. Their
requests for clothes and equipment necessary for Army and Navy are all refused
which does not encourage them. Those considerations prevent us having this
great striking force unreservedly at our disposal.110
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Zaveznikom tako pogojevanje ni mogli biti po godu (v Londonu so obenem
admirala Troubridgea ocenjevali, da je preveč svojeglav), vseeno pa so jugoslovanski krogi še dalje trdili, da lahko v bojih proti Madžarski prispevajo tri divizije.
Očitno jim je uspelo prepričati izkušenega britanskega veleposlanika v Beogradu
Charlesa des Graza, ki je tudi sam poročal, da bi bili srbski vojaki za zaveznike zelo
pomembni. General Edward Plunkett, ki je tudi deloval na Balkanu, pa je dodal,
da je bilo istočasno proti Kraljevini SHS uperjenih veliko spletk tako s strani Italije, kakor tudi Bolgarije, zato se mu je zdela nastanitev jugoslovanskih čet v notranjosti države upravičena. Plunkett, ki je do tedaj že nekajkrat z naklonjenostjo
gledal na novonastalo jugoslovansko državo – po njegovem mnenju je zagotavljala stabilnost na Balkanu – je predlagal odločen vojaški poseg na Madžarskem
z utemeljitvijo, da bi bilo boljševike bolje zadušiti na začetku, kot pa pozneje.
Zagotavljal je, da bi vojaško pomoč Kraljevini SHS lahko pošiljali preko Dunaja,
Zagreba in Trsta.111 Naj omenimo, da je bila od začetka 1919 v Trstu nastanjena
zelo pomembna zavezniška misija, Allied Food Commission, ki je med drugim urejala prevoz zalog živeža v Avstrijo, na Madžarsko in ostale dele srednje Evrope.112
Na jugoslovanski strani so v naslednjih mesecih večkrat poudarjali boljševiško
nevarnost v njeni soseščini, še posebej na Madžarskem in Koroškem.113 Francozi so na začetku junija 1919 izrazili interes po uporabi srbske vojske pri zasedbi
Budimpešte, kar je med Italijani sprožilo precej pomislekov.114
28. junija je Ivan Žolger Foreign Officeu predal memorandum nekaterih
vodilnih slovenskih predstavnikov v Prekmurju, ki so izrazili željo, da bi bili
Kraljevini SHS priključeni tudi naslednji kraji: Gornji Senik, Spodnji Senik, Verica-Ritkarovci, Andovci, Števanovci, Otkovci, Sakalovci, Farkašovci, Židova,
Slovenska vas in Monošter. Pri tem so poudarjali, da se za razliko od nekaterih
Avstrijcev Slovenci niso pridružili boljševikom, ki so se obnašali zelo nasilno.
Ključni poudarki spomenice so bili naslednji:
The Slovenes of Prekmurje have not yet joined the Bolchevists /.../ that they have
opposed and prevented the constitution of the provincial 'soviets' /.../ The Bolchevists until now have proceeded very cruelly, they have burnt houses, stolen
clothing, food and money and killed some inhabitants and now they begin to
lure by promises /.../.115
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Eden izmed izvedencev Foreign Officea, Alexander Wigram Allen Leeper, je
v internem komentarju po eni strani priznal, da je lokalno prebivalstvo v Prekmurju s svojim delovanjem najbolje preprečevalo boljševizem, po drugi pa je
predlog zavrnil, saj naj bi Britancem sam Žolger osebno sugeriral dotedanjo
kompromisno rešitev, in sicer:
It was M. Žolger himself who suggested as a compromise to us the present frontier line in the Prekomurje proposed by the Yugoslav Committee. The alterations
now suggested are quite impossible geographically.116

Razmere na Madžarskem se v začetku julija še niso normalizirale. Tako so se
na seji "velikih" v Parizu 9. julija dogovorili, da bodo Kraljevino SHS, Češkoslovaško in Romunijo povabili k skupni vojaški intervenciji proti Madžarski. Dva
dni kasneje so sklicali sestanek. Na njem je Milenko Vesnić v imenu jugoslovanske delegacije nakazal, da je njegova država sicer pripravljena sodelovati v
vojaški operaciji, a le z eno izmed svojih sedmih divizij. Večino vojske je namreč
Beograd ponovno želel usmeriti v obrambo jugoslovanskih meja, zlasti pred
Bolgari. Zavezniki s ponudbo niso bili zadovoljni, kakor tudi niso bili zadovoljni s pripravljenostjo sodelovanja drugih držav, razen Romunije. Tako bi lahko
računali le na šest romunskih divizij, eno jugoslovansko, dve francoski ter še
nedorečeno število češkoslovaških vojakov. Nejasno je bilo tudi, koliko vojakov
bi lahko nudili drugi zavezniki, na primer Britanci, ki svojih čet na tem območju
sploh niso imeli. London si tedaj namreč ni mogel privoščiti, da bi svoje vojake poslal na vsa krizna območja, kar je tudi pomenilo, da je bila pripravljenost
drugih držav še kako dobrodošla. Na tem mestu se pojavlja vprašanje, ali so se
te potencialne politične investicije v Beogradu dovolj dobro zavedali. Zavezniki so francoskega maršala Ferdinanda Focha zadolžili, naj v enem tednu po
posvetovanju s soudeleženkami pripravi načrt operacije in o njem poroča svetu
"velikih".117 Čeprav so se pojavile težave pri sestavi učinkovite koalicije zaradi
pariških razprav o drugih odprtih mejnih vprašanjih, je Béla Kun na oblasti
vzdržal do 1. avgusta 1919, ko so ga premagale protirevolucionarne sile, pri
čemer je pomembno vlogo odigrala Romunija, ki je s svojimi četami začasno
zasedla polovico Madžarske, dokler jih niso zavezniki prisilili k umiku. Vodenje
države je prevzel Miklós Horthy.118

Memorandum of the Slovene of Prekmurje, 21. junij 1919).
"Sam gospod Žolger nam je kot kompromis predlagal sedanjo mejo črto v Prekmurju, ki jo je predlagal
Jugoslovanski odbor. Predlagane spremembe so geografsko povsem nemogoče." (TNA FO 608/41/2,
14382, komentar Leeper, 7. julij 1919).
117
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Ne moremo trditi, da jugoslovanska stran priložnosti, ki jo je predstavljal
strah pred "rdečo nevarnostjo", ni poskušala izrabiti v svoj prid in s tem tudi
v prid Slovencem. V britanskih primarnih virih je razvidno naslednje: iskanje
široke koalicije za t. i. "normalizacijo" Madžarske je 16. julija 1919 spodbudilo vodilnega srbskega politika Pašića, da je generalnemu sekretariatu mirovne
konference v Parizu poslal noto, v kateri je prosil za dovoljenje zasedbe Prekmurja z jugoslovanskimi četami. Utemeljeval jo je s tem, da bi tako ustavili preganjanje, ki so ga t. i. sovjetski Madžari izvajali proti Slovencem. Interni komentarji v okviru Foreign Officea nakazujejo, da bi lahko britanska diplomacija ta
predlog sprejela. Ravno tedaj so v Parizu ponovno obravnavali zahteve Kraljevine SHS po madžarskem ozemlju v Baranji in Prekmurju. Vrhovni svet v Parizu
je naposled 28. julija 1919 privolil v zasedbo Prekmurja s strani jugoslovanskih
enot, čemur pritrjujejo tudi komentarji funkcionarjev britanskega zunanjega
ministrstva.119
Ko so 1. avgusta v Parizu potrdili dotedanje odločitve glede razmejitve v
Prekmurju, je 12. v mesecu jugoslovanska vojska začela z zasedbo tega območja. Napetosti na terenu pa so se nadaljevale. Po dveh dneh je namreč izkušeni
podpolkovnik Thomas Montgomery-Cunningham iz Dunaja poročal zunanjemu ministru Balfourju, Foreign Officeu in direktorju vojaške obveščevalne
službe, da se je napredovanje Jugoslovanov na madžarsko ozemlje nadaljevalo.
Poročila so govorila o jugoslovanskih vojakih (bilo naj bi jih 2000) v Murski
Soboti in pred Monoštrom. Montogomery-Cuningham je še razlagal, kako ljubljanski časniki pišejo o jugoslovanski zasedbi celotnega območja, ki jim bi naj
pripadlo z mirovno pogodbo. Dodatno so se razmere zapletle zaradi češkoslovaških enot, ki so zasedle most pri Bratislavi. Po tem je Leeper lastnoročno zapisal, da po podatkih, ki jih je prejel, Jugoslovani nimajo pravice zasesti ozemelj,
ki so bila dodeljena Avstriji ali Madžarski. Zoper to dejanje naj bi bilo potrebno
protestirati.120 Jugoslovanskim dodatnim zahtevam na severovzhodu zavezniki
naposled niso ugodili. Tako je v veljavi ostala določena meja iz dne 1. avgusta
1919.121
Vsekakor je bilo treba počakati slabo leto dni do pravno-formalne razmejitve z Madžarsko, ki se je zgodila 4. junija 1920 s podpisom Trianonske pogodbe.
Prekmurje je s tem aktom tudi uradno postalo del Kraljevine SHS, Porabje pa je
pripadlo Madžarski. Dokumenti britanske diplomacije kažejo, da ni bila enostavna niti pot do tega formalnega akta. Po eni strani je bila zahteva jugoslo-
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vanske vlade po ozemlju Porabja ponovno zavrnjena, po drugi pa so nekoliko
kasneje problem predstavljale reparacije, ki so bile predvidene v pogodbi. Veliko pripomb s strani jugoslovanske delegacije je bilo tudi glede določil bodočega sporazuma o spoštovanju manjšinskih pravic in svobodnem gibanju.122

Sklep
Čeprav je bilo Prekmurje večinsko poseljeno s slovenskim prebivalstvom, njegova pripadnost Kraljevini SHS po koncu prve svetovne vojne ni bila samoumevna, saj so na razmejitev vplivali tudi gospodarski, zgodovinski in geografski vidiki. V primeru najbolj severovzhodnega slovenskega etničnega ozemlja
sta bila dolgo časa v ospredju zadnja izmed naštetih. K izboljšanju možnosti
za ugodnejšo razmejitev bodoče jugoslovanske države po koncu vojne na tem
območju ni prispevalo delovanje članov Jugoslovanskega odbora, ki so v svojih študijah in spomenicah predstavnikom oblasti antantnih držav Prekmurje
večinoma ignorirali. Jugoslovanski odbor je imel tako stike tudi z britanskimi
vladnimi krogi in intelektualci, poznavalci razmer v srednjeevropskem prostoru. Slednji so se zavedali madžarizacije na ogrskem delu dvojne monarhije in
etnično pisane strukture nekaterih njenih območij. A tudi med njimi najbolj
naklonjeni Jugoslovanom (na tem mestu je potrebno omeniti Roberta Williama Seton-Watsona in Arthurja Evansa), Prekmurja niso dodeljevali bodoči
jugoslovanski državni tvorbi. Podoben trend se je nadaljeval po koncu vojne.
V primarnih arhivskih virih, ki so hranjeni v Veliki Britaniji, je moč najti različne predloge o razmejitvi med Madžarsko in Kraljevino SHS. Kljub zavedanju o
nemajhnem številu slovenskega prebivalstva na levem bregu Mure so menili, da
bi to območje dodelili Madžarski. V njeno korist so glede problema Prekmurja
sprva odločili tudi na mirovni konferenci v Parizu. Ob tem je potrebno omeniti, da je tudi jugoslovanska delegacija v svojih zahtevah po mejah vprašanje
Prekmurja postavljala v ozadje vse do maja 1919. Pred tem se je edina realna
možnost o njegovi priključitvi Kraljevini SHS pojavila v sklopu ideje koridorja,
ki bi slednjo povezoval s Češkoslovaško, potekal pa bi tudi preko obravnavanega ozemlja (proti severu bi se nadaljeval na Gradiščansko). V primeru nastanka
koridorja bi se Prekmurje priključilo jugoslovanski državi. Na dokončno razrešitev meje je odločilno vplivalo dogajanje znotraj Madžarske, ki je po vzponu
boljševizma na oblast izgubila še več simpatij med najpomembnejšimi državami mirovne konference. "Rdeči strah" je bil namreč močno prisoten med politično elito evropskih držav, ki so si želele vojaško intervenirati, da bi odpravile
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režim Béle Kuna. Pri tem bi lahko sodelovala tudi Kraljevina SHS, pod pogojem, da bi bile njene meje že zagotovljene in zavarovane, ter če bi jim Francozi
posredovali opremo. Na koncu lahko sklenemo, da Jugoslovanski odbor, jugoslovanska zunanja politika po koncu prve svetovne vojne in britanska diplomacija vprašanju Prekmurja niso posvečali pretirane pozornosti, sploh če ga
primerjamo z drugimi nerešenimi vprašanji razmejitve Kraljevine SHS (tudi na
Slovenskem). Tehtnico v korist jugoslovanske države je prevesilo notranjepolitično dogajanje v njeni sosedi, ki je doletelo na negativne odzive v političnem
vrhu najpomembnejših držav zmagovalk prve svetovne vojne.

Gorazd Bajc, Janez Osojnik, Jon Adam Knez and Mateja Matjašič Friš
THE "PREKMURJE QUESTION" UNTIL THE SIGNING OF THE TREATY
OF TRIANON — THE BRITISH POINT OF VIEW

SUMMARY
After the end of the First World War, new countries arose from the ruins of
Austria-Hungary. At the very beginning of their existence these countries had
not yet had very clearly outlined and established borders. The Paris Peace Conference, which started in January 1919, also delt with these complex problems
of borders. The winning countries had a pivotal role in creating the new map
of Europe. Among other problems, there was a vague question considering
the government over Prekmurje between the new countries of Hungary and
the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes. In the present article, the authors
focused on the reactions of one of the great powers – Great Britain, considering the abovementioned question. With this goal in mind, they analyzed the
unpublished primary sources, kept in the central British archive in London, the
so-called The National Archives (especially the Foreign Office documentation).
Additionally, they surveyed a few published documents of the British diplomacy and a considerable amount of referential literature. In the article's preface
they mentioned some basic characteristics of the Prekmurje region. After that,
they presented the British understanding of the interethnic conflicts in Hungary on the eve of the war. At that moment, the area in question has not yet been
very noticeable, which the Slovenian politicians and intellectuals during the
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war were trying to change by informing the allies about the Slovenian / Yugoslav wishes. Continuing their research, the authors focused their attention on
the British understanding of the dangers of Bolshevism during the last months
of the war (as well as after the war) and how that reflected on Prekmurje. In the
last part of the article, they considered the question of this northeastern most
part of the Slovenian ethnic territory at the Paris Peace Conference. That is
when the question of the (never realized) corridor between Kingdom of Serbs,
Croats and Slovenes and Czechoslovakia came to light, in addition of course to
the so-called Red Danger. This aspect was of great importance – at least at the
initial months of the intense Parisian negotiations – since the corridor could
also have been encompassing Prekmurje, automatically making it part of the
Yugoslav state. Many nations were strongly against this outcome, fearing such
strengthening of the Yugoslav and Czechoslovakian countries. Chronologically
the article focuses on the period beginning just before the start of the Great
War and up until the signing of the Treaty of Trianon (1920). This treaty put the
decisions of the peace conference into effect, putting Prekmurje into the frame
of the Yugoslav state, while its northeastern most part – Porabje – fell to the
share of Hungary.
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Sretenović, Stanislav, Francuska i Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca (Beograd,
2008).
Sretenović, Stanislav, "Francija in ustanovitev Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev", v: Velikih pet in nastanek Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, ur. Andrej
Rahten in Janez Šumrada (Ljubljana, 2011), str. 15–51.
Stafford, David, Churchill and Secret Service (London, 2000).
Suppan, Arnold, "Ali je bila Avstro-Ogrska obsojena na propad?", v: Na predvečer vélike vojne. Politični koncepti, zarote in teorije, ur. Petra Svoljšak, Gregor Antoličič in
Andrej Rahten (Celovec–Ljubljana–Dunaj, 2019), str. 27–55.
Troha, Nevenka, "Slovenci na Madžarskem", v: Slovenska novejša zgodovina. Od programa Zedinjena Slovenija do mednarodnega priznanja Republike Slovenije 1848–
1992, knj. 1, ur. Jasna Fischer et al. (Ljubljana, 2005), str. 564–565.
Velikih pet in nastanek Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, ur. Andrej Rahten in Janez
Šumrada (Ljubljana, 2011).
Vinaver, Vuk, Jugoslavija i Mađarska 1918–1933 (Beograd, 1971).
Vodopivec, Peter, "Slovenci v francoskih očeh v letih 1830–1920", Zgodovinski časopis 44, št. 1 (1990), str. 31–47.
Vodopivec, Peter, Od Pohlinove slovnice do samostojne države. Slovenska zgodovina
od konca 18. stoletja do konca 20. stoletja (Ljubljana, 2006).
Vovko, Andrej, "Cerkev in slovensko šolstvo v 19. stoletju", v: Vloga Cerkve v slovenskem kulturnem razvoju 19. stoletja, ur. Francè M. Dolinar, Joža Mahnič in Peter
Vodopivec (Ljubljana, 1989), str. 61–69.
Zečević, Momčilo, Slovenska ljudska stranka in jugoslovansko zedinjenje 1917–1921.
Od majniške deklaracije do vidovdanske ustave (Maribor, 1977).
Zgodovina Slovencev (Ljubljana, 1979).

523

S tudia
H istorica
S lovenica
DOI 10.32874/SHS.2020-00
1.01 Izvirni znanstveni članek

Koroška leta 1919 in ozadje
sprejetja odločitve o plebiscitu –
britanski pogled in reakcije
v slovenskem tisku
Janez Osojnik

Mag. zgodovine, mladi raziskovalec
e-pošta: janez.osojnik1@um.si

Gorazd Bajc

Dr., izredni profesor
e-pošta: gorazd.bajc@um.si

Mateja Matjašič Friš
Dr., znanstvena sodelavka
e-pošta: mateja.matjasic-fris@um.si

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

Izvleček:

Po eni strani članek na podlagi analize britanskih virov in najbolj relevantne
znanstvene literature obravnava dogajanje v južnem delu dežele Koroške skozi
perspektivo zunanjega ministrstva Velike Britanije, tedaj ene izmed velesil, ki
so odločale o povojni ureditvi sveta. S tem dobimo pogled tako imenovane
"tretje strani", ki je dogodki na terenu niso neposredno prizadeli. Po drugi pa
prikaže, kako so razmere, zlasti vprašanje o nedeljivosti Celovške kotline iz
gospodarskih razlogov, ocenjevali tedanji najpomembnejši slovenski časopisi.
Kronološko je razprava zamejena med začetkom leta 1919 in podpisom
senžermenske pogodbe, ki je zapečatila usodo Celovške kotline s predvidenim
plebiscitom.
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Uvod1
O dogajanju na južnem delu dežele Koroške po koncu prve svetovne vojne je
bilo napisanih že kar nekaj del. Izmed tistih, ki so plod slovenskega zgodovinopisja, velja izpostaviti zbornik, ki je izšel ob petdesetletnici plebiscita, ki so ga
uredili Janko Pleterski, Lojze Ude in Tone Zorn.2 Samemu dogajanju na terenu so
se podrobneje posvetili Luka Sienčnik,3 Tamara Griesser Pečar v svoji doktorski
disertaciji, ki je izšla leta 2010 kot znanstvena monografija,4 ter Ude in Pleterski
v več svojih delih. Najnovejša in tudi najpopolnejša je monografija, ki jo je letos,
ob stoti obletnici plebiscita, objavil Andrej Rahten,5 sicer tudi avtor več drugih pomembnih razprav o koroškem vprašanju. V avstrijskem zgodovinopisju
izstopa temeljno delo avtorja Martina Wutteja.6 Omenjena dela v največji meri
niso upoštevala arhivskega gradiva držav, ki so bile vodilne na pariški mirovni
konferenci. Deficit so delno odpravili pomembna znanstvena monografija več
avtorjev iz leta 2011, ki prikaže odnos vseh petih velesil (tudi Japonske) na slovenske razmere ob nastajanju jugoslovanske države,7 raziskave Uroša Lipuščka,
ki je raziskal ameriške arhive,8 ter magistrska naloga Janeza Osojnika, ki predstavi poglede britanske diplomacije na dogajanje na Koroškem s poudarkom
na plebiscitu leta 1920.9
Ugotavljamo, da se je slovensko zgodovinopisje do sedaj osredotočalo
predvsem na gradiva, ki ga hranijo arhivi v Sloveniji in bivših jugoslovanskih
republikah ter Avstriji. S pričujočo razpravo želimo deloma odpraviti primanjkljaj raziskav, ki upoštevajo tudi arhivsko gradivo najpomembnejših držav ob
1

2

3
4

5

6

7

8

9

Prispevek je nastal v okviru raziskovalnih programov št. P6-0372: Slovenska identiteta in kulturna
zavest v jezikovno in etnično stičnih prostorih v preteklosti in sedanjosti, in št. P6-0138: Preteklost severovzhodne Slovenije med slovenskimi zgodovinskimi deželami in v interakciji z evropskim sosedstvom,
ter raziskovalnih projektov št. J7-8283: Kontemporalnost razumevanjskega konteksta ter izražanje
osebne in družbene svobode, št. J6-9354: Kultura spominjanja gradnikov slovenskega naroda in države, ki jih financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).
Koroški plebiscit: razprave in članki, ur. Janko Pleterski, Lojze Ude in Tone Zorn (Ljubljana, 1970)
(dalje: Koroški plebiscit).
Luka Sienčnik, Koroški plebiscit 1920 (Maribor, 1987) (dalje: Sienčnik, Koroški plebiscit).
Tamara Griesser Pečar, Der Stellung des Slowenischen Landesregierung zum Land Kärnten 1918–
1920 (Klagenfurt, Ljubljana in Wien, 2010) (dalje: Griesser Pečar, Der Stellung des Slowenischen
Landesregierung).
Andrej Rahten, Po razpadu skupne države. Slovensko-avstrijska razhajanja od mariborskega prevrata do koroškega plebiscita (Celje, Celovec in Gorica, 2020) (dalje: Rahten, Po razpadu skupne države).
Martin Wutte, Kärntens Freiheitskampf 1918–1920 (Klagenfurt, 1985) (dalje: Wutte, Kärntens
Freiheitskampf).
Velikih pet in nastanek Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, ur. Andrej Rahten in Janez Šumrada
(Ljubljana, 2011) (dalje: Velikih pet).
Uroš Lipušček, Ave Wilson. ZDA in prekrajanje Slovenije v Versaillesu 1919–1920 (Ljubljana, 2003)
(dalje: Lipušček, Ave Wilson).
Janez Osojnik, Velika Britanija in Koroška 1918–1920, magistrsko delo, Univerza v Mariboru,
Filozofska fakulteta (Maribor, 2018) (dalje: Osojnik, Velika Britanija in Koroška).
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koncu prve svetovne vojne, saj so ravno njihove odločitve na pariški mirovni
konferenci bile ključnega pomena. V tem primeru bo upoštevan pogled Velike
Britanije in njihove diplomacije. V članku bo poudarek namenjen tudi odnosu
slovenskega časopisja do nedeljivosti Celovške kotline iz gospodarskih razlogov. V slovenskem zgodovinopisju je namreč večkrat možno prebrati kritiko
nad tistim argumentom Milesove komisije, ki je preferirala ohranitev Celovške
kotline zaradi gospodarskih razlogov in naj bi torej gospodarski aspekt prevladal nad narodnostnim pri določanju meje na Koroškem.

Razmere na Koroškem pred začetkom leta 1919
Leto 1919 se je na Koroškem začelo tako, kot se je končalo leto 1918 – bojevito.
Nadaljevala se je sredi decembra začeta avstrijska protiofenziva. Že na božič je
uspešno napadla nasprotnike pri Šentpavlu.10 Zaradi vedno slabšega položaja
slovenske strani so 1. januarja 1919 v ljubljanskem hotelu Union ustanovili legijo prostovoljcev. Tam je Fran Smodej primerjal Slovence s Čehi, ki so na lastno
pest zasedli območja, kjer je živelo večinsko češko prebivalstvo. Drugi govornik, Ferdo Müller, pa je izjavil, da "brez Beljaka in Celovca pa ostala Koroška
ne more živeti." Poleg poudarjanja pomena železniških povezav na Koroškem
lahko iz teh besed sklepamo, da se je zavzemal za nedeljivost Celovške kotline.
Hkrati je poudaril dobro nemško organiziranost.11 Posameznik, ki je pristopil k
legiji, je imel iste pravice in dolžnosti kot reden vojak. Prejemal je plačo, njegovi
svojci pa podporo. Prav tako so mu bili kriti stroški poti do Ljubljane, s sabo pa
je moral prinesti potrdilo, da se je res prijavil k legiji. Priporočljivo je bilo, da
je prostovoljec s sabo prinesel čim več vojaške opreme in tudi ostale, ki bi mu
koristila v spopadih. Za to je bil tudi nagrajen. Vsak prostovoljec pa se je sam
moral preskrbeti z zimskim perilom.12
Tudi tak poskus zaustavitve avstrijske protiofenzive ni prinesel uspeha. 2.
januarja 1919 se je koroški vojaški poveljnik Ludwig Hülgerth pisno odpovedal pogodbi o začasni demarkacijski črti, sklenjeni 19. novembra 1918 (ki jo je
jugoslovanska stran prestopila že ob koncu meseca). Med 5. in 10. januarjem
je sledilo nekaj uspešnih avstrijskih napadov, s katerimi so zasedli Podklošter,
Rožek in Borovlje, poskus zasedbe severnih vrat karavanškega predora pa se
jim ni posrečil. Slovenska vojska se je umaknila tudi iz nekaterih krajev v oko-
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11
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Lojze Ude, "Vojaški boji na Koroškem v letu na Koroškem v letu 1918/1919", v: Koroški plebiscit, str.
160–162 (dalje: Ude, " Vojaški boji").
"Nemških nasilstvev na Koroškem naj bo konec! Legija prostovoljcev ustanovljena", Slovenec, 2. 1.
1919, št. 1, str. 1; "Na pomoč Koroški!", Slovenski narod, 2. 1. 1919, št. 1, str. 1.
"Slovenska legija za Koroško", Slovenec, 11. 1. 1919, št. 8, str. 3.
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lici Velikovca, to so Grebinje, Vovbre, Mali Šentvid in Tinje. 14. januarja sta obe
vojskujoči strani sklenili premirje.13
Po sklenjenem premirju je za ločnico med obema vojskujočima se stranema veljala črta Korensko sedlo – severna vrata predora Karavanke – Ljubelj–
Šmarjeta v Rožu – malo mostišče pri Dulah – Trušenjski potok – Št. Peter – reka
Drava in nato severno od Dravograda do štajerske deželne meje. Ta razmejitev
je v praksi veljala do začetka novih bojev konec aprila 1919. V vmesnem času
na zahodnem delu te razmejitvene črte skoraj ni prihajalo do napetosti med
obema stranema, medtem ko je bilo zlasti na območju velikovškega mostišča
nekaj manjših spopadov.14 Ne glede na to je sredi marca poveljstvo Dravske
divizijske oblasti poslalo protestno sporočilo vojaškemu poveljništvu v Celovcu, da na provokacije avstrijske strani nasprotna stran ne bo več odgovarjala z
orožjem, temveč bo poslan pisni protest z navodilom, naj se incident razišče
vpričo predstavnikov obeh sprtih strani.15
Kljub izgubam na Koroškem in nato doseženemu premirju je bil še vedno
prisoten optimizem med slovenskimi politiki, da bo slovenska stran pridobila
izgubljeno. To se vidi na primer v govoru Antona Korošca na zborovanju zaupnikov Vseslovenske ljudske stranke. Govornik je verjel, da bo do tega prišlo
kmalu, potem pa ne bo večjih nasprotovanj, da Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev (SHS) ta območja ne bodo pripadla za stalno.16 Optimističen je bil nekaj
dni za tem tudi Fran Smodej.17

Milesova komisija
V drugi polovici januarja 1919 je ameriški profesor Archibald Cary Coolidge,
strokovnjak za zgodovino habsburške monarhije, ki je, kot piše Andrej Rahten,
obžaloval njen razpad,18 vodja študijske komisije ZDA, ki se je posvečala vprašanjem Srednje Evrope, organiziral misijo, ki ji je poveljeval podpolkovnik Sherman Miles. S poročnikom LeRoyem Kingom sta obiskala velik del Koroške. Ob
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Ude, "Vojaški boji", str. 162–172.
Prav tam, str. 172–177.
"General Smiljanić proti koroškim Nemcem", Slovenec, 15. 3. 1919, št. 62, str. 1–2.
"Zborovanje zaupnikov Vseslovenske ljudske stranke", Slovenec, 17. 1. 1919, št. 13, str. 1
"Zadnje dejanje koroško-slovenske tragedije. Komisar Smodej o položaju na Koroškem", Slovenec, 26.
1. 1919, št. 21, str. 2.
Rahten, Po razpadu skupne države, str. 165. Podrobneje o Coolidgevi misiji na Dunaj glej Andrej
Rahten, "'Šampanjec v Gradcu in nemške demivierges' – ocena delovanja podpolkovnika Shermana
Milesa na Štajerskem leta 1919", Studia Historica Slovenica 19, št. 3 (2019), str. 783–786.
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njiju sta bila v komisiji še major Lawrence Martin in profesor Robert Kerner.19
Z njima sta bila tudi avstrijski predstavnik Albert Peter-Pirkham, ki je prihajal
iz vojaških vrst, in slovenski predstavnik, duhovnik Lambert Ehrlich.20 Ameriška predstavnika sta 20. januarja 1919 v Gradcu prisostvovala pogajanjem
med predstavniki Narodne vlade SHS in koroške deželne vlade. Zavzela sta se
za osebe, ki so zaradi spopadov morale zapustiti svoj dom. Tem je moral biti
zagotovljen njihov povratek. Sicer so v Gradcu sklenili, da je za demarkacijsko
črto veljal položaj, ki sta ga obe vojski nadzorovali, predvidena je bila izmenjava
vojnih ujetnikov in ranjencev, povzročeno škodo so prizadeti lahko prijavili pri
pristojnih organih, predvidena pa je še bila čimprejšnja vzpostavitev prometno-komunikacijskih kanalov.21
Zoper povratek beguncev so nasprotovali predstavniki koroškega deželnega zbora. Miles naj bi ob tem dejal, da ne more nikogar prisiliti v spoštovanje
sklepov premirja, upal pa je, da se bo to spoštovalo. Gregorju Žerjavu je še predlagal sestanek slovenskih beguncev z njim v Velikovcu. Zaradi nasilnega delovanja avstrijskih paravojaških enot so pri časnikih Slovenec in Slovenski narod
upravičeno dvomili, da bo potovanje Milesa in Kinga po Koroški pokazalo realno prebivalstveno strukturo.22 O sestanku Američanov z begunci tedanji časopisi ne poročajo podrobno, zgolj to, da se je srečanje zgodilo.23
Glavni cilj Milesove misije je bil, kot znano, preučiti razpoloženje koroškega prebivalstva neposredno na ozemlju. Dvom v njeno delovanje je konec januarja izrazil pisatelj in pravnik Fran Zbašnik. Menil je namreč, da intervjuvanje
lokalnega prebivalstva ne bo (po njegovem mnenju) pokazalo realnega stanja
prebivalstvene strukture: "Če naletite na našega sovražnika, nagromadil Vam bo
laž na laž, kajti laž je bila od nekdaj najljubša zaveznica našim nasprotnikom. Če
pa naletite na našega človeka, se ne bo upal govoriti in če bo govoril, Vam bo
iz samega strahu povedal tudi on neresnico. Pritajil Vam bo svoje najiskrenejše
želje." Za tako držo slovenskega prebivalstva je krivil germanizacijske procese v
19. in začetku 20. stoletja.24
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Claudia Fräss Ehrfeld, "Die Berichte der Miles-Mission bezüglich der endgültugen Grenze in Kärnten",
Carinthia I: Mittheilungen des Geschichtsvereines für Kärnten 165, št. 1 (1975), str. 255 (dalje: Fräss
Ehrfeld, "Die Berichte der Miles-Mission").
Andrej Rahten, "Pariška mirovna konferenca in Slovenci", v: Slovenci v očeh imperija: Priročniki britanskih diplomatov na pariški mirovni konferenci leta 1919, ur. Ernest Petrič et al. (Mengeš, 2007),
str. 34; cfr. Rahten, Po razpadu skupne države, str. 164–165 in 167. O Milesovi komisiji glej tudi Alojz
Kuhar, "Poglavje iz tragedije koroških Slovencev", v: Zbornik o dr. Alojzu Kuharju, ur. Tone Sušnik
(Kotlje, 1993), str. 94–155.
"Točke premirja na Koroškem", Slovenec, 21. 1. 1919, št. 16, str. 1.
"Pogajanja o Koroški", Slovenec, 25. 1. 1919, št. 20, str. 1; "Graška pogajanja o premirju", Slovenski
narod, 25. 1. 1919, št. 21, str. 1–2.
"Politične novice", Slovenec, 1. 2. 1919, št. 26, str. 2.
Dr. Fr. Zbašnik, "Kako bi jaz govoril ameriški misiji", Slovenski narod, 27. 1. 1919, št. 22, str. 2.
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Zaslužni kanadski profesor modernih jezikov in kulturnih študij Tom Priestly je analiziral 12 dokumentov, ki se navezujejo na izsledke delovanja Milesove
komisije. Posebej se je posvetil tistim delom dokumentov, ki govorijo o geografskih značilnostih območja in željah tamkajšnjega prebivalstva ter vplivom obeh
dejavnikov na določitev meje. Miles in King sta v pismu Coolidgeu zapisala, da
imajo geografske značilnosti prednost pri določanju razmejitve. V poročilu dne
9. februarja 1919 je moč videti takšno tendenco. Američana sta ugotavljala, da je
primernejša razmejitev po Karavankah kot po Dravi, prav tako pa bi naj prebivalstvo (od tega tudi veliko slovensko govorečih) raje živelo pod Avstrijo. Takšna
meja bi ohranilo praktično celovito Koroško, ki sta jo dojemala kot gospodarsko celoto. Pri argumentiranju tega sta se sklicevala na navezanost prebivalstva
doline Rož na njihov gospodarski center Beljak. V drugem poročilu, nastalem tri
dni kasneje, sta nekoliko natančneje opisala prebivalstveno strukturo Koroške.
Ugotovila sta, da je bil njen severni rob ponemčen. Posledično bi bila izvedba
samoodločbe tam nesmiselna. Vnovič sta zagovarjala nedeljivost Celovške kotline zaradi gospodarskih dejavnikov. Nato sta analizirala del Koroške med rekama
Ziljo in Dravo ter Karavankami in ob tem zapisala, da je tamkajšnje večinsko prebivalstvo slovensko govoreče. Ne glede na to bi naj večina tam živečega prebivalstva raje spadalo pod Avstrijo. Ugotovila sta še, da je bilo to območje gospodarsko
manj odvisno od Celovca, Beljaka in Velikovca.25
Če primerjamo obe poročili, lahko opazimo neskladje pri obravnavi
gospodarske celovitosti Koroške. Po eni strani sta jo Miles in King zagovarjala, po drugi pa trdila, da en del Koroške ni tako zelo odvisen od tam njihovih
gospodarskih centrov, ležečih v tej deželi. Torej so očitno obstajale alternative,
o katerih pa nista pisala.
V poročilu iz dne 9. februarja je moč prebrati naslednjo ugotovitev: "[boj so]
začeli Slovenci, ki niso bili iz Roža, vendar so se borili za njegovo osvoboditev
izpod jugoslovanske zasedbe, da bi lahko spet vzpostavili stike s svojim tržiščem v Beljaku."26 Na podlagi zapisanega ni mogoče razbrati, kdo so bili ti "Slovenci", ki so se borili za njegovo osvoboditev, se pa spet vidi gospodarska navezanost Roža na Beljak. Glede na to, da sta v drugem poročilu ugotavljala, da so
prebivalci južno od Drave manj navezani na gospodarske centre na Koroškem,
torej tudi Beljak, lahko sklepamo, da sta bila Američana znova protislovna.
Zlasti v luči kasnejšega dogajanja na Koroškem je potrebno poudariti, da je
bila v drugem poročilu dvakrat omenjena samoodločba. Prva omemba je povezana s po mnenju Milesa in Kinga nesmiselnostjo njene izvedbe na severnem
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26

Tom Priestly, "Povezave med poročili Milesove komisije in odločitvijo mirovne konference v Parizu za
plebiscit na Koroškem leta 1919: kakšen dokaz so poročila sama?", Prispevki za novejšo zgodovino 45,
št. 1 (2005), str. 1–15 (dalje: Priestly, "Povezave med poročili Milesove komisije").
Prav tam, str. 13.
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delu Celovške kotline. Druga pa se dotika celotnega dela južne Koroške, in sicer
sta Američana predvidevala, "da bo samoodločba Koroško nedvomno dodelila Avstriji, ne pa Jugoslaviji ali Italiji."27 Predlog plebiscita na Koroškem je bil
na pariški mirovni konferenci podan nekaj mesecev kasneje, 12. maja 1919,28
kar sproži vprašanje ali so Američani o njegovi dejanski izvedbi razmišljali že
februarja 1919 ali pa le kot enemu izmed možnih sredstev za razrešitev mejnih
vprašanj. Odgovora na to ni (še) mogoče podati.
V poročilih Milesa in Kinga je moč videti favoriziranje Avstrije napram
njene južne sosede pri reševanju koroškega vprašanja. Ob tem se je raziskovalka Maria Isabella Reinhard obregnila ob sama vprašanja, ki so jih člani Milesove komisije zastavljali lokalnemu prebivalstvu. Kot je zapisala, so bila že ta formulirana tako, da so dajala prednost Avstriji.29 Tega sicer ni omenjal slovenski
predstavnik v komisiji Lambert Ehrlich, je pa v pismu Ivanu Žolgerju izpostavil
nekatere druge težave, ki so po njegovem mnenju nepopolno preučile želje
lokalnega prebivalstva. Prvo je predstavljala zasneženost, kar je onemogočalo
obisk odmaknjenih predelov, kjer je živelo večinoma slovensko prebivalstvo
– komisija se je v glavnem držala glavnih cest, kjer so živeli Nemci oziroma,
kot je zapisal Ehrlich, "Nemškofili". Nadalje je Američanom očital, da so 6 ali
7 dni preživeli na območju, ki je bilo pod avstrijsko zasedbo, in le dva dneva
na ozemlju južno od začasne demarkacijske črte. Na območju pod avstrijsko
upravo se je po poročanju Ehrlicha pojavila proavstrijska agitacija (izpostavil
je poudarjanje nedeljivost Koroške) med slovensko govorečim prebivalstvom
že pred prihodom komisije, Republiki Nemški Avstriji naklonjenemu prebivalstvu so plačevali, da so hodili na lokacije, kjer so se nahajali člani komisije,
slovensko čutečim intelektualcem, ki so pobegnili južno od začasne demarkacijske črte, pa niso dopustili vrnitve. Prav tako so ustrahovali in internirali
slovensko prebivalstvo, v dokaz temu pa je dodal nekaj prilog. Kljub temu je
po Ehrlichovem mnenju komisija še vedno videla znatno število slovenskega
prebivalstva.30
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Prav tam, str. 15.
Bogo Grafenauer je zapisal, da je jugoslovanska delegacija sredi marca 1919 zaupno izvedela, da obstaja možnost izvedbe plebiscita, prvič pa so ga omenili na seji velikih štirih 12. maja (Bogo Grafenauer,
"Slovenska Koroška v diplomatski igri leta 1919", v: Koroški plebiscit, str. 334 in 338 (dalje: Grafenauer,
"Slovenska Koroška")). Podobno tudi Andrej Rahten, ki piše o sporočilu francoskega diplomata Pierra
de Lanuxa Ivanu Žolgerju 11. maja, da je Teritorialna komisija za Romunijo in Jugoslavijo predlagala
razpis plebiscita za Celovško kotlino (Andrej Rahten, "Wilsonova srečanja in razhajanja s Slovenci", v:
Velikih pet, str. 206 (dalje: Rahten, "Wilsonova srečanja"); Rahten, Po razpadu skupne države, str. 307).
Maria Isabella Reinhard, "'An Isolated Case': The Slovene Carinthians and the 1920 Plebiscite", Sprawy
narodowościowe seria nowa/Natonalities affairs new series 48 (2016), str. 93.
The National Archives, Kew-London, nekdanji Public Record Office (TNA), fond Peace Conference:
British Delegation, Correspondence and Papers (FO 608), FO 608/27/9, 7906, Carinthian Boundary
Question, Report of Dr. Lambert Ehrlich, representative of the Jugoslav Government in the American
Commission for Carinthia to Minister Dr. Ivan Zolger at Paris, 20. marec 1919.
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Britanski
major
Harold
William
Vazeille Temperley
(media.iwm.org.uk)

Poročilo Milesove komisije je komentiral major Harold William Vazeille
Temperley, ki je konec novembra 1918 obiskal slovensko območje v družbi
francoskega kolega, komandanta Carbonnierja, in je bil tako prvi predstavnik antante v Ljubljani po koncu vojne. Tudi po tem je preučeval mejne spore
Kraljevine SHS. Temperley je ocenil, da je Milesova komisija v glavnem uspela
ostati nepristranska. Na Ehrlichov očitek, da terensko delo ameriške komisije
ni zajelo Ziljske doline, kjer je živel nezanemarljiv delež slovensko govorečega
prebivalstva, je odvrnil, da to sicer drži, a je večina izmed njih v januarskih bojih
sodelovala z nemško govorečimi Korošci. Temperley je sklenil, da je Milesova
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študija najverjetneje najboljša, kar jih bo možno dobiti.31 Verjetno je s tem meril
na čas reševanja mejnega vprašanja na mirovni konferenci.
Pomembneje je poudariti Temperleyev pogled na študijo Milesove komisije. Kot eden boljših britanskih poznavalcev razmer je potrdil njeno kvaliteto, hkrati pa zapisal, da je tudi sam prišel do podobnega zaključka. S tem se je
navezoval na svoje poročilo, ki ni datirano, je pa nastalo pred 18. marcem 1919,
v katerem je predstavil razpoloženje koroškega prebivalstva o nacionalnem in
razmejitvenem vprašanju. Nastalo je na podlagi opazovanja in poizvedovanja
na terenu. Temperley ni razkril vira informacij, je pa zapisal, da je po njegovem
mnenju nepristranski in da dobro pozna razmere. Na začetku je poudaril, da
na spornem območju ne prihaja do večjih izgredov, priznava pa, da je avstrijski
državi naklonjeno prebivalstvo bolje organiziralo propagando kot slovensko.
Ne glede na to so ljudje svoje mnenje izražali svobodno. Prebivalstvo je razdelil
v štiri kategorije, saj naj bi bilo vsaj toliko različnih pogledov na narodnostno
vprašanje. Prvo predstavljajo Nemci in pronemško usmerjeno prebivalstvo (s
tem je mislil osebe, ki so izražale priključitev Republiki Nemški Avstriji), v drugo
je uvrstil osebe z oznako status quo, tiste, ki so menile, da bi do neke mere bila
potrebna zunanja intervencija (sklepamo, da je s tem mislil, da bi imela nadzor
nad ozemljem ena izmed obeh držav, ki sta si prizadevali za pridobitev južnega
dela Koroške), ki bi skrbela za mirno sobivanje nemško in slovensko govorečega prebivalstva, podobno kot Avstro-Ogrska v preteklosti. Tretjo skupino so
predstavljale osebe, ki so si želele ohraniti celovitost Koroške, pri čemer pa bi ta
sama skrbela za reševanje svojih problemov brez zunanjega vpliva, torej bi bila
v precejšnji meri suverena. Četrto skupino so predstavljali prebivalci, naklonjeni priključitvi h Kraljevini SHS. Temperley je še dodal, da se ne sme zanemariti
naklonjenosti demokratični ureditvi med delom slovensko govorečega prebivalstva, zaradi česar niso simpatizirali z jugoslovansko državo. Mešano etnično
ozemlje je razdelil na pet delov. Za Ziljsko dolino je ugotovil, da je njen severni
del nemško govoreč, južni pa slovenski, a je večina slednjih sodelovalo z avstrijskimi prostovoljci v januarskih bojih, s čimer Temperley sklene, da niso simpatizirali s priključitvijo jugoslovanski državi.32 Drugo ozemlje poimenuje z "Otok",
gre pa za območje med Vrbskim jezerom na severu in Dravo na jugu jugozahodno od Celovca. Tam je večina izmed več kot 500 vprašanih spadala v skupino status quo. Vanjo je spadala večina anketiranih v dolini Rož z izjemo Borovelj, kjer naj bi bilo prebivalstvo usmerjeno pronemško. V omenjeni dolini je
vlogo igrala tudi naklonjenost republiki kot državni ureditvi. Nato je Temperley
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TNA FO 608/27/9, 7906, Carinthian Boundary Question, Temperleyev komentar, 22. april 1919.
Sodelovanje slovenskih kmetov z avstrijskimi/koroškimi prostovoljci, sicer v bojih v dolini Rož, je
omenjal tudi major Lawrence Martin v poročilu, ki ga je pripravil v sklopu delovanja Milesove misije
(Fräss Ehrfeld, "Die Berichte der Miles-Mission", str. 261).
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obravnaval Velikovec z okolico. V mestu je bilo prebivalstvo pronemško, medtem ko je bila okolica za status quo. V Podjuni, ki jo je označil za območje s slovensko govorečim prebivalstvom, je bilo precej več projugoslovansko usmerjenega prebivalstva kot drugod, a to ni izrazito prevladovalo. Tako navede, da
je na nekem kraju izmed 115 oseb 60 izreklo pripadnost skupini pronemškega
prebivalstva ali za status quo, 15 za nedeljivost Koroške in 40 za priključitev h
Kraljevini SHS. Zaključil je, da večina prebivalstva na območju Celovške kotline
spada v kategorijo status quo.33
Temperleyevo poročilo dokazuje, da izmed najpomembnejših držav na
pariški mirovni konferenci niso bile le ZDA tiste, ki so imele študijo o željah
prebivalstva Celovške kotline o bodočnosti, temveč je bila to tudi Velika Britanija. Ob tem je potrebno dodati, da je bilo glede na dosedanje raziskave Temperleyevo poročilo praktično nepomembno za reševanje mejnega spora. Se ga
pa da primerjati z Milesovo študijo, pri čemer lahko ugotovimo, da v britanskem poročilu ni poudarka na gospodarskem in geografskem aspektu, ampak
le na narodnostnem. Ugotovitve o željah prebivalstva so dokaj podobne. Kljub
precejšnjemu deležu slovensko govorečega prebivalstva si to ni želelo večinsko priključitve jugoslovanski državi. Večina vseh vprašanih je preferirala status
quo, ki je sicer preslabo definiran, a nakazuje na ohranitev celovitosti Koroške,
verjetneje v sklopu Republike Nemške Avstrije, a ne definitivno. Ravno zaradi
slednjega bi lahko v poštev prišla možnost ljudskega glasovanja, ki se pri Temperleyu sicer ne pojavi kot možnost reševanja mejnega vprašanja.
Coolidge je ameriški delegaciji na mirovni konferenci v Parizu poročal o
sklepih Milesove komisije. V poročilih so vidne njene glavne ugotovitve, saj je
tudi Coolidge zagovarjal nedeljivost Koroške zaradi naravnih in gospodarskih
značilnosti ter želje ljudi. Zapisal je, da se "načelo samoodločbe in jezik ne ujemata, treba pa je spoštovati načelo samoodločbe."34 Čeprav se je ugotovitvam
Milesove komisije ameriška vlada uradno odrekla, obsodila pa je tudi Coolidgevo ravnanje, se je ameriški predsednik Woodrow Wilson v pogovorih o vprašanju razmejitve Koroške skliceval na ugotovitve te komisije, ko je zagovarjal
enotnost Koroške zaradi gospodarskih dejavnikov.35
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TNA FO 608/27/9, 6444, Situation at Spalato: Carinthian Boundary, Report of an Inquiry into the
Wishes of the Inhabitants in the disputed Areas of Carinthia [nedatirano].
Priestly, "Povezave med poročili Milesove komisije", str. 16.
Grafenauer, "Slovenska Koroška", str. 324; Lipušček, Ave Wilson, str. 196; Rahten, "Wilsonova srečanja", str. 200; Rahten, Po razpadu skupne države, str. 231. O ameriškem odnosu do koroškega vprašanje podrobneje Claudia Fräss Ehrfeld, "Die Vereinigten Staaten von Amerika und die Frage Kärnten
1918–1920", Carinthia I: Mittheilungen des Geschichtsvereines für Kärnten 160, št. 1 (1970), str. 3–269.
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Velesile in koroško vprašanje v prvih mesecih leta 1919
Na pariški mirovni konferenci so se reševanju koroškega vprašanja prvič posvetili
18. februarja 1919, ko se je Svet desetih odločil, da bo ustanovljena posebna komisija.36 Sprejeta je bila pobuda ameriškega državnega sekretarja Roberta Lansinga,
da bo odločitev o nevtralni coni na Koroškem določil zavezniški Vojni komite
(Military Committee), ki se je ukvarjal s preučevanjem con tudi v Banatu in Transilvaniji.37 Očitno je šlo za Komisijo za študij teritorialnih vprašanj, ki zadevajo
Romunijo in Jugoslavijo, v literaturi poznano kot Teritorialna komisija.38 V naslednjih dneh se je v britanskih vojaških krogih pojavila ideja o novi demarkacijski
liniji po reki Dravi, saj naj bi ta predstavljala etnično mejo med slovensko in nemško govorečim prebivalstvom Koroške. 12,5 kilometrov severno in južno od reke
bi bil vzpostavljen nevtralni pas (zajemal bi tudi Beljak, Celovec in Maribor), ki ga
bi nadzorovale zavezniške enote. Neznani avtor predloga je menil, da se jugoslovanske in avstrijske enote do zavezniških vojakov ne bi obnašale nasilno. V nadaljevanju predloga je omenil nepristranske opazovalce, ki naj bi poznali dejanske
razmere na terenu. Ti so menili, da bi zaradi gospodarske nedeljivosti Celovške
kotline demarkacijska črta potekala po Karavankah.39 Morda je avtor predloga že
imel kakšne informacije o ugotovitvah Milesove komisije, ki je zagovarjala takšno
razmejitev, a teh ni dobil od Temperleya, ki še v sredini marca ni bil seznanjen z
njimi. Vendar avtor predloga ni pisal niti o dolgoročnih posledicah vzpostavitve
nevtralne cone niti o tem, kateri državi bi to območje pripadlo v bodoče.
Dejstvo je, da delovanje Coolidgea v zvezi s Koroško ni dolgo ostalo prikrito. Francoski general Franchet d'Esperey je francoskemu maršalu Ferdinandu
Fochu 3. marca 1919 poročal o stanju na Koroškem, omenjal pa je tudi Coolidgea. Ta naj bi 13. februarja zarisal novo, a še zmerom začasno demarkacijsko
črto, ki je potekala med Dravogradom in Beljakom po Dravi. Zarisane so tudi
črte severno in južno od te reke, ki so očitno predstavljale linijo, kamor bi se naj
vojaške enote vojskujočih se strani umaknile. Temu je slovenska stran nasprotovala, saj je bilo območje prepuščeno vpadom avstrijskih enot, ki naj bi bile –

36

37

38
39

TNA, fond Admirality: Record Office: Cases (ADM 116), ADM 116/3239/45, Committee for the Study
of Teritorial Questions relating to Rumania and Yugoslavia, Report No. 2 (with Annexes) presented
to the Supreme Council of the Allies: Frontiers of Yugoslavia, 6. april 1919, str. 2 (enako v TNA FO
608/49/1, 8179).
TNA, fond Records of the Cabinet Office, Supreme War Council: British Secretariat: Papers and
Minutes (CAB 25), CAB 25/116, Carinthia: proposed neutral zone between the Austrians and the
Jugoslavs: Secretary's Notes of a Conversation held in M. Pichon's Room at the Quai d'Orsay, Paris, 22.
februar 1919.
Npr. Grafenauer, "Slovenska Koroška", str. 328; Wutte, Kärntens Freiheitskampf, str. 194.
TNA CAB 25/116, Carinthia: proposed neutral zone between the Austrians and the Jugoslavs: Notes
on a Neutral Zone or Line of Demarcation between Slovenes and Austrians in Carinthia, 25. februar
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po slovenski razlagi – večinoma boljševiške.40 Jugoslovanska stran je v mesecih
za tem večkrat opozarjala na vpliv boljševizma med Avstrijci, še bolj pa med
Madžari.41 Lahko sklepamo, da je računala, da bodo z opozarjanjem na (morebitno) širjenje "rdeče" nevarnosti pridobili naklonjenost zaveznikov.
Dne 21. marca 1919 je britanski vojaški predstavnik pri Vrhovnem vojaškem svetu (Supreme War Council) opozoril na nepraktičnost nevtralne cone,
saj naj ne bi bilo na voljo zadosti zavezniških vojakov, ki bi v njej vzdrževali red.
Vrhovni vojaški svet se je tudi odločal o demarkacijski črti po Karavankah, ki
jo je jugoslovanska stran potrdila. Tako bi Celovec pripadel Avstriji, Maribor pa
Kraljevini SHS.42 Kot je razvidno iz dogajanja na terenu, do uresničitve te zamisli ni prišlo, vsekakor pa je, kar se tiče določanja demarkacijskih linij na Koroškem, moč videti zmedo tudi pri mednarodni diplomaciji. V zvezi s tem velja
omeniti še francosko zamisel iz marca 1919, po kateri bi mednarodna misija
prišla na Koroško, kjer bi določila demarkacijsko črto. Kot je zapisal Janko Pleterski, naj bi si za prihod misije močno prizadevala slovenska oz. jugoslovanska
diplomacija.43 Britanski general Edward A. Plunkett je za to nalogo predlagal
majorja Temperleya.44 Poleg njega bi naj bili v komisiji, ki se je uradno imenovala Komisija za urejanje mej Štajerske in Koroške, še ameriški, italijanski in srbski predstavnik, predsedoval pa bi ji polkovnik de Hove (v virih zapisano tudi
Dehove).45 A praktično je bila že takoj ob ustanovitvi ukinjena, saj je takrat v
Ljubljani že delovala druga komisija, to je Komisija štirih generalov.46 Možno
je tudi potrditi prisotnost vsaj dveh francoskih predstavnikov na Koroškem v
sredini marca 1919. Po naročilu generalštaba francoske orientalske armade sta
se 20. februarja nahajala v Celovcu, kjer naj bi prišlo do incidenta, ko sta na
sestanek pri dr. Ferdu Müllerju vdrla predstavnika koroških Nemcev. Dan pred
tem sta bila francoska predstavnika v Velikovcu.47 Torej je imela v prvih mesecih
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TNA CAB 25/116, Carinthia: proposed neutral zone between the Austrians and the Jugoslavs:
Translation of copy of a Telegram from General Franchet d'Esperey to Marshal Foch from
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leta 1919 tudi Francija na terenu svoje predstavnike, ki so lahko na licu mesta
spoznali nekatere karakteristike koroškega problema.
Temperley se je zaradi predvidenega sodelovanja v Komisiji za urejanje mej
Štajerske in Koroške nahajal v Ljubljani med 19. in 21. marcem 1919. V tem
času se je pogovarjal s predsednikom deželne vlade Jankom Brejcem, z njenim
podpredsednikom Gregorjem Žerjavom in Andrejem Druškovičem, ki ga je britanski major poznal že nekaj časa. Nihče izmed slovenskih sogovornikov ni bil
navdušen nad ukinitvijo komisije, ki so jo predlagali Francozi. Brejc in Žerjav
sta bila tudi precej zadržana do Milesove komisije in Komisije štirih generalov,
pri kateri sta imela pomislek na njeno objektivnost in to samo zaradi dejstva,
da je njen predsednik Italijan. Oba sta se hkrati pritoževala nad nasiljem nad
slovensko govorečim prebivalstvom na Koroškem.48
Na podlagi pogovorov je Temperley ocenil, da je prisotnost italijanskih
vojakov v Ljubljani in Mariboru vznemirjala slovensko prebivalstvo, ki je obenem vojake drugih antantnih držav dojemalo, kot da so pod italijanskim vplivom; slednje je britanski major zavrnil. Ocenil je tudi, da bi lahko prišlo do nasilja s strani slovenskega prebivalstva nad Italijani in nemško govorečim prebivalstvom. Ugotavljal je še, da so zaradi Milesove komisije, katere ugotovitve naj
bi bile za Slovence težko sprejemljive – do tedaj rezultat njenega dela ni bil
znan – Američani izgubili na priljubljenosti med slovenskim prebivalstvom. Do
Francije so Slovenci imeli sumničav odnos zaradi njenega morebitnega povezovanja z Italijo, do Britancev pa so bili zadržani zaradi londonskega memoranduma 1915 in njegovih posledic. Na koncu je Temperley dodal, da bi po
njegovem mnenju lahko prišlo do izmenjave položajev na Koroškem, kar bi
privedlo do večje stabilnosti. To bi dosegli z odhodom Avstrijcev iz doline Rož,
Slovenci pa bi v zameno zapustili območje velikovškega mostišča.49 Ta predlog
se zdi zanimiv že zato, ker v tem času, razen manjših incidentov, ni bilo spopadov med avstrijsko in slovensko/jugoslovansko stranjo na Koroškem. Morebiti
je Temperley predvidel, da bo do njih znova prišlo. Je pa njegovo razmišljanje
verjetno baziralo na oceni o narodnostni strukturi obeh območij.

Obnovitev vojaških spopadov
Dne 29. aprila so na Koroškem vzdolž celotnega demarkacijskega območja spet
izbruhnili vojaški boji.50 Če bojem konec decembra 1918 in januarja 1919 Britanci niso posvetili prave pozornosti, je bilo glede spomladanskih popolnoma
48
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TNA FO 608/27/9, 7671, Carinthian Boundary Question, Temperley to Thwaites, 24. marec 1919.
Prav tam.
Ude, "Vojaški boji", str. 178.
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drugače. Njihove informacije so bile nekajkrat zgrešene oziroma ne najtočnejše.51 Tak primer predstavlja poročanje Charlesa Delme Radcliffa, da je jugoslovanska vojska zavzela Celovec že devet dni pred začetkom spopadov.52 Kasneje
so pridobili informacijo, da to ne drži.53
Informacije o dogajanju so Britanci takrat pridobivali v največji meri iz
dveh različnih virov, in sicer polkovnika A. Cuninghamea, ki je bil na Dunaju in
je podatke prejemal tudi od avstrijske vlade, in že omenjenega Delme Radcliffa,
ki jih je prejemal od italijanskih virov. Slednji je poročal o obsežnejšem jugoslovanskem napadu, prav tako se, če primerjamo njuna poročila, ne ujema število
koroških braniteljev. Cuninghame je poročal o 5000 avstrijskih vojakih, ki so
branili položaje na Koroškem, medtem ko jih je bilo po Delme Radcliffu tisoč
manj (jugoslovanskih napadalcev bi naj bilo 17.00054). Zaradi tega naj bi poveljnik avstrijskih enot zaprosil, naj Italijani zasedejo Jesenice in okolico Beljaka,
kar pa so zavrnili.55 Britanci so se zavedali, da so številke o jugoslovanski vojski
pretirane.56 Obstajata dva možna razloga za te razlike; prvi, da avstrijska vlada
in italijanski vojaški krogi niso imeli natančnih informacij o dejanskem stanju
na terenu, drugi pa se nanaša na italijanske interese na tem območju, in sicer,
da bi lahko želeli avstrijsko stran prikazati kot šibkejšo v bojih oziroma, da se je
znašla v nemogočem položaju. Podkrepitev tej trditvi lahko vidimo v tem, da je
avstrijska stran sama navedla tisoč braniteljev več kot Italijani.
Kljub začetnim uspehom je jugoslovanska stran kmalu začela izgubljati pridobljene položaje. Tako so 2. maja Avstrijci zavzeli velikovško mostišče in prodrli do levega brega Drave, nadaljnji prodor pa je bil zaustavljen po posredovanju avstrijskega vojnega ministrstva. Do takrat je jugoslovanska vojska hkrati izgubila nadzor nad Podrožco. Tudi tem prodirajočim enotam ni avstrijska
vlada dovolila nadaljevanja ofenzive,57 temveč spoštovanje začasne demarkacijske linije. Teh pozivov niso uslišali in so do 6. maja prodrli tudi preko desnega
brega Drave, kjer so se ustavili na črti Jezersko–Libeliče. Nad tem ni bil navdu-
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Bajc, "Diplomacija Velike Britanije", str. 135.
TNA FO 608/265/3, 8878, Capture of Klagenfurt by Jugoslavs, Decypher of telegram from General
Delme Radcliffe, Italy, to Mr. Balfour, 1. maj 1919.
Bajc, "Diplomacija Velike Britanije", str. 135.
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šen vodja italijanske misije na Dunaju, general Roberto Segre,58 pa tudi britanski
poznavalec razmer Temperley je ocenjeval, da bi ta avstrijski prodor lahko imel
resne politične posledice.59 Avstrijska in jugoslovanska stran sta seveda hoteli
prevaliti krivdo za izbruh vojaških spopadov konec aprila ena na drugo.60 Tako
je eden izmed slovenskih predstavnikov v Parizu Ivan Žolger trdil, da je bil jugoslovanski napad posledica avstrijskega provociranja pred tem.61
Različne podatke o stanju na terenu so Britanci pridobivali tudi od njihovih članov v raznih antantnih komisijah, ki so bile ustanovljene po koncu
prve svetovne vojne. Tako je William Goode, član sekcije za prehrano vrhovne gospodarske komisije, 6. maja 1919 poročal o nezadovoljstvu lokalnega
prebivalstva nad jugoslovansko vojsko. Po eni strani vojaki srbske in hrvaške
narodnosti niso razumeli lokalnega prebivalstva, po drugi pa je bil problem v
njihovem konkretnem obnašanju do prebivalstva. Tako je neka ženska ustrelila
jugoslovanskega vojaka zaradi neprimernega vedenja v času moževe odsotnosti.62 Glede na Goodovo poročilo bi lahko sklepali, da je lokalno prebivalstvo
bolj simpatiziralo z avstrijsko oblastjo kot jugoslovansko. Nekoliko drugače je o
razmerah poročal C. K. Butler, ki je v Trstu vodil antantno komisijo za prehrano
(Allied Food Commission). Zapisal je, da se je slovensko prebivalstvo v Borovljah
do jugoslovanske vojske lepo obnašalo.63
Takratni vojaški poraz na severnem etničnem slovenskem ozemlju je šokiral takratni slovenski politični vrh. Posledično so tri glavne slovenske stranke
10. maja pozvale k skupnemu nastopu pri reševanju "narodnega vprašanja" in
ohranitvi slovenskega ozemlja. V ta namen bi se prenehali strankarski boji v
časopisju, javnosti in zasebnem življenju. Pod ta poziv sta se za Jugoslovansko
demokratsko stranko podpisala Ivan Tavčar in Josip Breznik, Bogumil Remec
in Fran Kulovec za Vseslovensko ljudsko stranko in Anton Kristan in Albin Prepeluh za Jugoslovansko socialdemokratsko stranko.64
Dva dni zatem so se v posvetovalnici mestnega magistrata v Ljubljani zbrali
predsednik deželne vlade Janko Brejc, nekateri poverjeniki in drugi predstav-
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La missione Segre (1918–1920). L'Austria e la nuova Europa centro-orientale (Roma, 2010).
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Colonel Cuninghame, Vienna to Mr. Balfour, 2., 3. in 7. maj 1919.
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TNA FO 608/43/3, 10038, Recent Fighting in Carinthia, Report Com'd by Sir W. Goode, 3. maj 1919.
TNA FO 608/33/10, 10622, Food Supply and recent fighting in Carinthia, Report on Food Conditions
in Carithia, 9. maj 1919.
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"Slovenci!", Slovenec,
11. 5. 1919, št. 108,
str. 1 (dLib)

niki treh vodilnih strank, škof Anton Bonaventura Jeglič ter predstavniki različnih kulturnih, gospodarskih in drugih društev. Na zborovanju, ki ga je vodil
ljubljanski župan Ivan Tavčar, so sprejeli tri resolucije glede na število sosednjih
držav slovenskega območja. Druga se je nanašala na Koroško. Opozarjali so na
domnevno nemško nasilje na zasedenih ozemljih po koncu prvomajskih spopadov in pozvali k čimprejšnji določitvi meje v "naravnem smislu", tako da bi
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Kraljevini SHS pripadla tudi Celovec in Beljak.65 Torej slovenska politika še ni
obupala nad pridobitvijo precejšnjega dela severnega slovenskega etničnega
območja, čeprav pogovori na pariški mirovni konferenci takrat za jugoslovansko stran niso bili najbolj optimistični.
Dne 25. maja so o problematiki meje na Koroškem razpravljali nekateri begunci s Koroške. Izpostaviti velja njihovo mnenje, da bi bila Celovec in
Beljak gospodarsko ohromljena brez slovenskega zaledja. Povedano drugače,
zagovarjali so nedeljivost Celovške kotline zaradi gospodarskih razlogov.66 Tudi
begunci so tako pritrdili argumentu Milesove komisije.
A še vedno je bila prihodnost Celovške kotline nedorečena. Tudi zato sta
tako jugoslovanska kot avstrijska stran nasprotnike prikazovali v čim slabši
luči. To je, na primer, razvidno v sporočilih, ki sta jih naslavljali diplomatom na
pariški mirovni konferenci. Avstrijska delegacija, ki je v Pariz prišla 14. maja67,
je osem dni zatem predlagala, da bi na konferenci obema stranema zagrozili,
da morebitne ozemeljske pridobitve na podlagi vojaških spopadov ne bodo
upoštevane pri dokončni razmejitvi. To bi po njihovem mnenju končalo spopade. Alexander Wigram Allan Leeper, pomemben predstavnik britanskega
zunanjega ministrstva, je menil, da takega predloga mirovna konferenca ne bo
sprejela.68 Istega dne je pozvala tudi k mediaciji tretje strani, ko je obtoževala
jugoslovansko vojsko, da se je pri vdoru v neko vas sovražno ravnala do tamkajšnjih prebivalcev.69 25. maja je jugoslovanska delegacija zahtevala avstrijski
umik na začasno demarkacijsko linijo, kot je veljala do 29. aprila. Ob tem je priložila seznam krajev in nasilnih dejanj, ki naj bi jih tam izvajali Avstrijci (seznam
obsega kar štiri strani).70 Prej omenjeni Leeper je komentiral, da ima britanska
diplomacija zadostne informacije o razmerah na terenu. Te so pridobivali od
obeh vojskujočih se strani.71 S tem konkretno sicer ni potrdil jugoslovanskih
pritožb, ampak zgolj izpostavil, da razmere na terenu Britanci dovolj dobro
poznajo.
Vojaški spopadi so spet izbruhnili 28. maja 1919 in ponovno jih je začela
jugoslovanska stran. Avstrijska vojska se je že po enem dnevu morala umakniti na levi breg reke Drave. Na podlagi poročila polkovnika A. Cuninghama je
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moč sklepati, da je jugoslovanska vojska s sabo pripeljala kar nekaj topništva.72
Jugoslovanski vojaki so po poročanju glavnega štaba britanskih vojaških sil v
Italiji do 4. junija napredovali do črte Dravograd–Črna na Koroškem–Železna
Kapla–Slovenji Plajberg.73 To bi pomenilo, da so Dravo dosegli le pri Dravogradu
in bi se zdel avstrijski umik na njen levi breg z izjemo območja okoli slednjega
nesmiseln. Sicer je jugoslovanska vojska 3. junija zavzela Grebinj in Velikovec,74
kar pomeni, da britanska stran ni imela popolnih podatkov o napredovanju.
Na obnovljene vojaške spopade je reagirala pariška mirovna konferenca.
Vodilne države na njej so zahtevale prekinitev spopadov in umik na pozicije, ki
so jih določili na konferenci. Nadzor nad Celovško kotlino naj bi prevzeli zavezniki za dobo šestih mesecev.75 Avstrijska in jugoslovanska stran sta se strinjali
z odločitvijo, vsekakor pa je bila prva bolj zadovoljna, saj je v ofenzivi doživela
poraz.76 4. junija sta se obe strani dogovorili za premirje in začela so se mirovna
pogajanja med Kraljevino SHS in Avstrijo. Delegacijo prve je vodil podpredsednik deželne vlade za Slovenijo Gregor Žerjav, v njej pa je bil tudi general Rudolf
Maister, medtem ko je drugo vodil konzul Max Hoffinger.77
Premirje sprva ni bilo sklenjeno, saj si je koroška deželna vlada v zadnjem
trenutku premislila. 6. junija so tako jugoslovanske čete zasedle Celovec.78 Istega dne ob 16. uri je bilo naposled podpisano premirje, po katerem je Kraljevina
SHS obdržala zaseden center Celovške kotline, Velikovec in Rožek.79
Točno teden dni kasneje je na Koroško neposredno posegla italijanska vojska. Enote 57. divizije so zasedle Beljak, Trg in Št. Vid.80 Leeper je ob tem menil,
da bi to lahko vplivalo na izid plebiscita v korist Avstrije.81 Italija, ki si je še pred
koncem vojne na območju Julijske krajine (Primorske in Istre) zagotovila
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velike prednosti,82 je vsekakor imela svoje interese na Koroškem, saj je želela
zavarovati komunikacijo z Dunajem, ki je potekala prav preko tega območja.83
Italijanskih interesov se je dobro zavedal tudi major Temperley.84 V britanski
diplomaciji so jih označili z izrazom intrige.85
Dne 18. junija je bila določena linija, kamor naj bi se pomaknili avstrijska
in jugoslovanska vojska, med njima pa bi bil štirikilometrski nevtralni pas.86
Jugoslovanske enote so se začele pomikati na linijo, niso pa hotele brezpogojno zapustiti Celovca. Jugoslovanska stran je namreč zahtevala svojo prisotnost
v glavnem mestu Koroške, "dokler ne bodo v Parizu določili meje; da bo vojaški material v Celovcu vojni plen in naj ga straži tudi jugoslovanska vojska".87
Temu sta nasprotovala tako medzavezniška komisija kot tudi britansko zunanje ministrstvo.88 Tudi v juliju so zavezniki večkrat zahtevali jugoslovanski umik
iz Celovca. Do njega, kakor tudi iz celotne cone B, je prišlo 28. v mesecu, nadzor
nad vojnim materialom pa so prevzeli italijanski orožniki.89 Avstrijska delegacija je kmalu zatem v pismu francoskemu premierju Georgesu Clemenceauju ocenila, da je jugoslovanska vojska povzročila za dvanajst milijonov kron
škode, večinoma v času zasedbe, ko so vojaki uničevali lastnino. Predlagali so,
da bi jugoslovanski strani v zameno naložili reparacije.90

Koroško vprašanje na pariški mirovni konferenci – kako so se
odločili za plebiscit
Probleme, s katerimi se je Evropa soočala po koncu prve svetovne vojne, so
reševali na pariški mirovni konferenci, ki se je s prvim uradnim zasedanjem
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odprla 18. januarja 1919 (vrhovni svet se je sicer sestal šest dni prej).91 Na konferenci je imelo svoje predstavnike 32 držav, razne komisije pa so imele preko
1600 sestankov.92 Eden izmed vodilnih zgodovinarjev, ki preučujejo mednarodne odnose, Alan Sharp, je politiko vzpostavljanja miru razdelil na štiri dele.
Najpomembnejši sklepi glede Koroške so bili sprejeti v tretji fazi, ki je trajala
med sredino marca in koncem junija 1919. Glavne odločitve je takrat sprejemal
Sveti štirih, pomembno vlogo pa je imel tudi Svet peterice, ki so ga sestavljali
zunanji ministri ZDA, Velike Britanije, Francije, Italije in Japonske.93
Kot zapisano, se je z vprašanjem avstrijsko-jugoslovanske meje Svet deseterice prvič soočil 18. februarja 1919 in odločil, da se bo s tem problemom ukvarjala
Teritorialna komisija za romunske in jugoslovanske zahteve. Sestavljalo jo je osem
članov: po dva iz Italije, ZDA, Francije in Velike Britanije. Prvič je o avstrijsko-jugoslovanski meji razpravljala 2. marca in takoj so se pokazale razlike med predstavniki omenjenih držav glede določanja meje. Američana sta soglašala z ugotovitvami Milesove komisije in zagovarjala razmejitev po južni meji dežele Koroške,
kar bi ohranilo gospodarsko enotnost Celovške kotline. Britanski predlog je bil
le nekoliko ugodnejši do Kraljevine SHS, saj bi ji dodelil Mežiško dolino. Italijanski predlog je bil za jugoslovansko državo najmanj sprejemljiv, saj je pomaknil
mejo še južneje od ameriškega predloga. Med drugim bi Maribor dodelil Avstriji. Nasproten temu je bil francoski predlog, ki bi Kraljevini SHS dodelil celotno
Celovško kotlino. Bogo Grafenauer je zapisal, da je francoska stran popuščala od
začetnega predloga zaradi strahu pred anšlusom,94 a je ob tem treba poudariti, da
bi zaradi velike razlike z drugimi predlogi Francozi težko vztrajali na svojem.
Marca se je med jugoslovanskimi delegati o vprašanju avstrijsko-jugoslovanske meje zelo angažiral eden izmed članov jugoslovanske delegacije, Ivan
Žolger, ki je sicer že 18. februarja na mirovni konferenci predstavil predlog
meja, v katerem je zagovarjal pripojitev Celovške kotline Kraljevini SHS.95 Eden
izmed argumentov je bil tudi ta, da je Celovec gospodarski center tega območja
in bi njegova ločitev od ostalega območja imela negativne posledice tako za
samo mesto kot njegovo zaledje.96 Argument o nedeljivosti Celovške kotline je
torej enak pogledom Milesove komisije.
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Marca je Žolger sestavil dva spisa o mejnem vprašanju, vpogled v katera
so imeli tudi člani Teritorialne komisije.97 Ta je šestega aprila v prvem poročilu predstavila predlog meja Romunije,98 v drugem pa Kraljevine SHS. Na njene
odločitve, ki jih je razdelila na dva dela, so vplivali etnografski, zgodovinski,
gospodarski in politični aspekti. Čeprav so se zavedali etnično mešanega prebivalstva na tem območju, so zagovarjali gospodarsko in geografsko sklenjenost
območja. Komisija je sklenila, da bi meja med Avstrijo in Kraljevino SHS potekala po Karavankah od ceste, ki je povezovala Ljubljano in Celovec, do območja
jugovzhodno od Železne Kaple. Razen italijanskih delegatov so drugi menili, da
bi bilo potrebno prebivalcem Celovške kotline dopustiti možnost protestiranja
proti tej odločitvi, če bi to hoteli, dogovor o tem pa bi bil sprejet v soglasju med
antantnimi državami.99 V bistvu je ta predlog že nakazoval možnost plebiscita,
nezanemarljivo pa je tudi opažanje, da so Francozi po mesecu dni pogajanj precej popustili glede na njihov začetni predlog.
V tem poročilu so prikazani tudi statistični podatki, s katerimi so delegati operirali. Za območje Celovške kotline so zapisali, da je tam živelo 115.324
prebivalcev, od tega so večino predstavljali Nemci (63.808 prebivalcev), kar je
pomenilo dobrih 55 %. Slovencev je bilo 48.894.100
Jasno je bilo, da v slovenski javnosti niso bili povsem pravilno obveščeni o
dogajanju v Parizu. Posledično je prihajalo do ugibanj, ki pa so bila večinoma
zgrešena. Tako se je konec marca v časniku Slovenec pojavil zapis, da naj bi meja
med Avstrijo in Kraljevino SHS potekala po Dravi, priključitve Ziljske doline pa
naj bi si želela Italija zaradi Beljaka, ki je veljal za pomembno železniško križišče.101 7. aprila, dan po predstavitvi poročila Teritorialne komisije, so pri istem
časniku objavili, da so prejeli obvestilo, kako so se do takrat na mirovni konferenci pogovarjali le o zahodni meji slovenskega prostora, ne pa tudi o Koroški (to naj bi prišlo na vrsto v drugi polovici aprila). Ob tem je pisec iz Pariza
napovedal, da bodo jugoslovanski delegati zahtevali ljudsko glasovanje za to
območje.102 Glede na kasnejše nasprotovanje jugoslovanske delegacije o izvedbi plebiscita na Koroškem bi bil tak predlog zelo nenavaden. Isti avtor je tudi
zapisal, da naj bi se izvedlo poizkusno ljudsko glasovanje v enem izmed delov
Koroške (najverjetneje v okolici Velikovca), ki je bil zaseden s strani Kraljevine
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SHS. Pri tem "/…/ je bilo oddanih 33.957 slovenskih in 631 nemških glasov."103
Te številke so zelo visoke tudi v primerjavi s plebiscitom 10. oktobra 1920. Na
njem je glasovalo 37.304 glasovalcev ob izjemno veliki volilni udeležbi (nad 95
%). V samem volilnem okraju Velikovec pa je glasovalo 10.750 oseb, izmed teh
77,27 % za Avstrijo.104 Sklepamo, da te številke ne morejo biti relevantne in so
verjetno služile zgolj kot propagandno sredstvo.
Le nekaj dni kasneje pa je drugi neimenovani avtor (šlo je za koroškega Slovenca) prav tako v Slovencu nasprotoval možnosti plebiscita za Celovško kotlino, saj se je bal neugodnega rezultata za Kraljevino SHS. Menil je namreč, da
slovensko prebivalstvo na Koroškem ni bilo tako zavedno kot na Primorskem.
Predvideval je, da bi jugoslovanska država dobila večino glasov na ozemlju
južno od Drave. Zagovarjal je enotnost večine Celovške kotline, to pa argumentiral z ekonomskega aspekta – podobno kot Milesova komisija. Celovec je
označil za gospodarski center tega območja, nepovezanost mesta in zaledja pa
bi pomenila gospodarsko katastrofo tako za lokalne kmete kot tudi za mesto
samo: "Brez Celovca bi tudi eventuelna pridobitev nekaterih slovenskih občin
severno od Drave južnozapadno in vzhodno od Celovca brez pomena." Avtor
je nadalje dopuščal razdelitev Beljaka med obe državi z mejo po Dravi. Sicer pa
se je zavzel za mejo severno od te reke.105
V jugoslovanski delegaciji so, kot je zapisal Ivo J. Lederer, na pobudo Josipa Smodlake razmišljali, da bi se ozemeljska vprašanja med antantnimi državami reševala na podlagi plebiscitov. Sprva je predlog naletel na odobravanje,
ko pa ga je bilo potrebno ustrezno formulirati za potrebe njegove predstavitve na konferenci, je prišlo do zapletov. Nestrinjanje med jugoslovanskimi
delegati je naposled privedlo do tega, da predloga niso zapisali in podali v
obravnavo.106
Ker poročilo Teritorialne komisije ni bilo ugodno za jugoslovansko delegacijo, so zlasti slovenski delegati spremenili strategijo delovanja. Tuje diplomate so opozarjali na splošen položaj Slovencev, katerih velik delež bi živel
izven Kraljevine SHS. Predvsem aprila 1919 je bil njihov fokus usmerjen na
prepričevanje ameriške diplomacije.107 V tem času je, popolnoma zgrešena,
zaokrožila v slovenskem časniku Slovenski narod novica, da naj bi na pariški
mirovni konferenci odločili, da bosta med drugim Maribor in Celovec pripa-
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dla Kraljevini SHS. To naj bi dejal Matija Slavič, eden izmed ekspertov, ki je
deloval v sklopu jugoslovanske delegacije v Parizu.108
Vprašanje določanja avstrijsko-jugoslovanske meje je nato v Parizu za nekaj
časa zastalo, dokler ni 8. maja britanski premier Lloyd George na seji Sveta štirih
opozoril prisotne, da bi bilo treba določiti meje z Avstrijo. S tem se je tokrat soočil Svet zunanjih ministrov.109 Po tridnevnem posvetovanju niso podali končnih sklepov, so pa razmišljali, da bi jeseniški trikotnik odvzeli Kraljevini SHS. Ta
je imel velik pomen za Italijo, saj je preko tega ozemlja potekala železnica, ki je
povezovala Dunaj in Trst preko Celovca.110
12. maja se je avstrijsko-jugoslovanskemu vprašanju posvetil Svet štirih.
Takrat je bila možnost plebiscita prvič uradno omenjena tudi v najvišjih odločujočih krogih, čeprav so o tem sklepu jugoslovanski delegati izvedeli že vsaj
dan prej.111 Na zasedanju so sklenili, da bo mednarodna komisija najprej na
terenu preverila, ali si zadostno število prebivalcev Celovške kotline želi priključitve s Kraljevino SHS, se pravi, ali bi bil plebiscit sploh potreben.112
Novim dinamikam pogajanj so se prilagodili tudi Slovenci znotraj jugoslovanske delegacije. Žolger, Rybář in Lambert Ehrlich, ki se je takrat priključil delegaciji v Parizu, so 12. maja izdelali nov kompromisni predlog o meji z
Avstrijo, v katerem so definirali dve coni. V njih ne bi izvedli plebiscita, ampak
bi južna neposredno pripadla Kraljevini SHS, severna pa Avstriji. Ta stališča so
teden dni kasneje jugoslovanski delegati predstavili Teritorialni komisiji, kjer
sta britanski in francoski predstavnik sprva podprla dodelitev južne cone Kraljevini SHS, ameriški in italijanski pa sta temu nasprotovala. Jugoslovanski delegati so se takrat tudi jasno izrekli proti izvedbi plebiscita.113
Določanje avstrijsko-jugoslovanske meje je napredovalo 29. in 30. maja
1919. Takrat se je Svet štirih sprva odločil, da bi pripadla Celovška kotlina Avstriji, šest mesecev po podpisu pogodbe pa bi tam izvedli plebiscit. Predlog so nato
spremenili nekoliko bolj v jugoslovansko korist. Upravo Celovške kotline bi 15
dni po podpisu mirovne pogodbe prevzela mednarodna komisija, sestavljena
iz petih članov. Definirali so tudi osnovne smernice o glasovalni pravici na plebiscitu.114
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Ne glede na to jugoslovanska delegacija s predlogom ni bila zadovoljna,
zato si je prizadevala doseči spremembe. Svoj fokus delovanja je znova usmerila na ameriško delegacijo in predsednika Wilsona. Grafenauer meni, da je za
spremembe v razmišljanju ameriškega predsednika zaslužen ameriški delegat
Douglas Wilson Johnson, saj je sestavil memorandum, v katerem je zagovarjal
razdelitev Celovške kotline v dve coni in izvedbo plebiscita v obeh ter ga predstavil nadrejenemu. Wilson je 4. junija zagovarjal to odločitev in izvedbo plebiscita po šestih mesecih po podpisu pogodbe. Do takrat sta tudi Lloyd George in
Clemenceau že simpatizirala z idejo razdelitve Celovške kotline v dve coni.115
V času od podpisa pogodbe do izvedbe plebiscita bi za upravo tega območja
skrbela komisija, podrejena Društvu narodov.116
V tem času se je v Parizu že nahajala avstrijska delegacija, ki je, sodeč po
pisanju ene najpomembnejših raziskovalk pariške mirovne konference, Margaret McMillan, pustila v francoski prestolnici dober vtis.117 Vodil jo je premier
Karl Renner. 2. junija je dobila v vpogled osnutek mirovne pogodbe; v roku 15
dni je lahko sporočila morebitne pripombe in predloge.118
Nezadovoljni nad odločitvijo Velikih štirih o plebiscitu pa so bili v delu jugoslovanske delegacije. Bali so se, da bi plebiscitno območje po izvedbi ljudskega
glasovanja pripadlo Avstriji, kar bi tam živeče slovensko prebivalstvo privedlo
v nevaren strateški položaj. S priloženima zemljevidoma so dokazovali, da je v
coni A živelo večinsko, v coni B pa tudi v velikem številu slovensko prebivalstvo. Obenem so primerjali to območje z usodo zahodnega slovenskega etničnega ozemlja, ki je bil brez kakršnekoli možnosti ugovarjanja določen Italiji.119
Dne 7. junija 1919 je Milenko Vesnić sestavil dve pismi, naslovljeni na predsednika mirovne konference Georgesa Clemenceauja. V prvem je predlagal
organiziranost Celovške kotline od podpisa mirovne pogodbe do izvedbe plebiscita, in sicer bi se ustanovila državna tvorba, podobna Posarju. Uprava bi bila
podobna belgijskima mestoma Eupen in Malmedy,120 ki sta prešli pod Belgijo,
a bi čez nekaj časa bila tam izvedena plebiscita o tem, če tamkajšnje prebivalstvo želi bivati v tej državi. Opozoril je na germanizacijo prebivalstva in kratek obstoj Kraljevine SHS. Slednja še ni mogla dokazati možnosti preživetja v
gospodarskem smislu. Posledično prebivalci cone A še ne bi mogli izkusiti, ali bi
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bilo bolje živeti v Kraljevini SHS kot njeni severni sosedi.121 V drugem pismu so
bili izraženi predlogi o izvedbi plebiscita, o njih pa je 18. junija odločala Teritorialna komisija. Nanašali so se na glasovalno pravico, oblikovanje mednarodne
komisije, ki bi nadzorovala upravo in organizacijo plebiscita, ter čas njegove
izvedbe. Vesnić je menil, da bi bilo potrebno izvesti plebiscit v roku enega meseca po poteku veljavnosti mirovne pogodbe z Avstrijo122 v coni A, v coni B pa tri
tedne po razglasitvi rezultatov v coni A. Po mnenju članov Teritorialne komisije
bi bilo to prehitro. Britanski, ameriški in francoski predstavnik so menili, da
bi se plebiscit izvedel tri mesece, italijanski pa od 6 do 18 mesecev od začetka
veljavnosti mirovne pogodbe. Glede izvedbe v coni B pa so se s piscem predloga strinjali. Na koncu je Vesnić hotel v plebiscitno cono A vključiti še Mežiško
dolino in Jezersko, s čimer pa se komisija ni strinjala.123
Pri primerjavi obeh pisem lahko opazimo nedoslednost pri predlogih,
zlasti glede razpisa plebiscita. V primeru izvedbe ljudskega glasovanja v roku
enega meseca po uveljavitvi mirovne pogodbe z Avstrijo bi bilo zgledovanje po
Eupenu in Malmedyju, kot tudi Posarju, nesmiselno. Minilo bi namreč premalo
časa, da bi glasovalni upravičenci lahko na plebiscitu svojo odločitev opravičevali z gospodarskim stanjem. V prvem pismu je Vesnić Avstrijo označil tudi kot
državo, ki je obstajala dalj časa kot Kraljevina SHS, kar spet ne drži. Verjetno je
s tem mislil na Avstro-Ogrsko in njen na pol prevladujoč nemški značaj, a to ne
more upravičiti njegove zmote.
Do Vesnićevih predlogov sta se opredelila tudi Leeper in Temperley. Prvi
je pravilno opozoril, da so predlogi predpostavljali dodelitev uprave cone A
Kraljevini SHS, kar pa takrat še ni bilo potrjeno na mirovni konferenci. Menil
je tudi, da Svet štirih ne bo pristal na izvedbo ljudskega glasovanja po enem
mesecu veljavnosti mirovne pogodbe. Ostalim predlogom iz drugega pisma
ni nasprotoval, glede priključitve Mežiške doline coni A pa ni podal mnenja.
Temperley je ocenjeval, da se mu zdi jugoslovanski predlog vključitve Mežiške
doline v sklop plebiscitnega območja razumljiv, a bi se pojavila težava, če bi na
tem ozemlju glasovali za priključitev Avstriji.124
Po zasedanjih 21. in 23. junija 1919 je Svet štirih definiral ozemlje Celovške kotline, a ne popolnoma. Za nekatera območja je namreč predvidel, da
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bo odločitev o njihovi morebitni vključenosti v plebiscitno območje sprejeta
neposredno na terenu. Sprejel je tudi smernice za izvedbo ljudskega glasovanja,
ki bi bilo izvedeno v coni A tri mesece po začetku veljavnosti mirovne pogodbe,
tri tedne po objavi rezultatov pa po potrebi še v coni B. V slednjo bi vstopile
enote avstrijske vojske, v cono A pa jugoslovanska; v obeh primerih s številom,
potrebnim za vzdrževanje reda. Nadzor plebiscitnega območja in organizacijo glasovanja bi zaupali mednarodni komisiji petih držav. ZDA, Francija, Velika
Britanija in Italija bi imeli svojega predstavnika v obeh conah, Kraljevina SHS le
v coni A, Avstrija pa le v coni B. Uprava cone A bi temeljila na veljavni jugoslovanski zakonodaji, cona B pa na avstrijski. Definirali so glasovalno pravico, ki je
bila skoraj identična sklepom seje Teritorialne komisije z dne 18. junija 1919.125
Ta je naposled 25. junija izdelala člene mirovne pogodbe, ki jih nato niso več
spreminjali.126 Očitno je bilo dan prej avstrijski in jugoslovanski strani sporočeno, da se morata umakniti na novo demarkacijsko črto. 26. v mesecu je Renner
izrazil nenaklonjenost razdelitvi Celovške kotline v dve coni. To je utemeljeval s
pretrganjem oskrbovalnih kanalov in dobave električne energije Celovca. Izrazil je tudi bojazen pred jugoslovanskim napadom na cono B in zagovarjal njeno
enotno upravo, v kateri pa ne bi bilo vojske.127
Do 20. julija, ko so dobili v branje drugo različico mirovne pogodbe,128 so
se avstrijski delegati večkrat pritoževali nad nasiljem jugoslovanske vojske na
zasedenem območju. Zgovorna je nota iz dne 16. julija, po kateri bi v coni A
veljali hudi represivni ukrepi. Med drugim bi upiranje jugoslovanski upravi lahko pomenilo tudi smrtno obsodbo.129 Avstrijskim obtožbam na račun
jugoslovanske uprave se je pridruževal tudi italijanski predstavnik na Dunaju,
princ Livio Borghese, ki je bil protijugoslovansko in hkrati proavstrijsko razpoložen.130 Leeper mu ni zaupal in je raje verjel informacijam, ki so jih s terena
pošiljali antantni predstavniki v Celovcu.131 Avstrijska delegacija je sicer dosegla
podaljšanje roka za odgovore na drugo verzijo predloga mirovne pogodbe za
en teden. Tako so bile avstrijske opombe podane v nadaljnjo obravnavo konference 6. avgusta.132
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V začetku avgusta je avstrijska delegacija znova opozorila na gospodarske posledice za Celovec, ki bi jih povzročila razdelitev Celovške kotline v dve
coni. Poleg tega po njihovem mnenju prebivalstvo povsod ni bilo enakomerno
mešano. Iz teh razlogov so predlagali razdelitev plebiscitnega območja v štiri
cone. Cona I A bi obsegala območje južno od Drave in vzhodno od Borovnice
(Ferlach), dodano pa bi ji bilo še ozemlje do meje dežele Koroške (torej Mežiška dolina). Cona I B bi obsegala prostor južno od Drave in zahodno od Borovnice. Severno od Drave bi bili coni II A in II B (kot piše v predlogu), meja med
njima pa bi potekala po reki Krki. V vseh štirih conah bi bil plebiscit izveden
hkrati, glede na rezultat v posamezni coni pa bi se ta priključila državi, ki bi
dobila večino.133
Še pred tem je alternativno možnost razdelitve cone A predstavila koroška
deželna vlada britanskemu generalu Charlesu Delmeju Radcliffu, ki se je takrat
nahajal v Celovcu. Predlagali so tri glasovalne enote, in sicer Podjuna, Rož in
severni pas cone A, ki bi bil na jugu zamejen z reko Dravo od Labota do dva
kilometra zahodneje od St. Martina pri Rožeku, na severu pa s severno mejo
predlagane cone A. Rezultat posamezne glasovalne enote bi se štel kot dokončen za tisto glasovalno enoto. V coni B bi bil plebiscit izveden, če bi vsaj v dveh
izmed treh volilnih enot večinsko glasovali za Kraljevino SHS. Predlog je predvideval še evakuacijo jugoslovanske in avstrijske vojske s tega območja, izvedbo plebiscita pa bi zaupali mednarodni komisiji. Leeperju se je ta predlog zdel
nesprejemljiv, saj naj bi zadeve le še zapletel.134 Glede na pregledano gradivo ni
možno ugotoviti, ali so ta predlog v Parizu sploh obravnavali.
Po preučitvi britanskih diplomatskih virov lahko ugotovimo, da je bila
usoda Celovške kotline dokončno zapečatena do 15. avgusta 1919. To je razvidno iz Leeperjevega odgovora Charlesu Delmeju Radcliffu.135 Jasno je torej bilo,
da bo usodo območja določilo prebivalstvo samo, dokončna razrešitev mejnega vprašanja pa je bila predstavljena na kasnejši čas. Odločitev pariške mirovne
konference za plebiscit je avstrijska zgodovinarka Claudia Fräss–Ehrfeld ocenila kot najpomembnejši dosežek novonastale avstrijske republike.136
10. septembra so nato v Saint Germainu udeleženke konference z izjemo
Kraljevine SHS in Romunije podpisale mirovno pogodbo z Avstrijo. Jugoslovanska stran je namreč nasprotovala členu 51, ki je predvideval zaščito manjšin v
njej. Kot so pisali številni jugoslovanski časopisi, si je prizadevala, da bi se tudi
133
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zmagovalke prve svetovne vojne obvezale za varstvo manjšin, med temi zlasti
Italija v Julijski krajini, ter nasprotovala vmešavanju v notranje zadeve.137 Hkrati
se je zavzemala za izločitev tistega člena v septembrskih konvencijah o zaščiti
v Kraljevini SHS, ki je določal zaščito tudi za tista območja Srbije, pridobljena
po letu 1912, in Makedonije. Beogradu želenih sprememb ni uspelo doseči in
naposled je 5. decembra 1919 podpisal mirovno pogodbo z Avstrijo.138 V praksi
je nato nova država priznavala pravice le posameznim pripadnikom manjšin,
saj pogodbe o zaščiti niso vključili ne v vidovdansko ustavo leta 1921 ne v
oktroirano ustavo leta 1931.139 Tako je prihajalo do nedoslednosti pri rabi nemškega jezika na sejah v mariborskemu občinskemu svetu. Leta 1925 je župan,
na primer, dovolil nemškemu svetniku govoriti v maternem jeziku,140 oktobra
1930 pa mu je bilo prepovedano; tak ukrep je tedaj podprlo upravno sodišče v
Mariboru, pritožbo pa sta Banska uprava kot tudi celjsko upravno sodišče zavrnila.141 Lahko rečemo, da jugoslovanska država s politiko narodnostne homogenizacije, ki je vključevala bolj ali manj očitna nasilja,142 ni bila nobena izjema
v Evropi; vsaj na papirju je v Kraljevini SHS izjema veljala za italijansko manjšino
v Dalmaciji.143 Naj še dodamo, da v sami pogodbi, kar se tiče člena 50, ki se je
nanašal na izvedbo plebiscita, ni bilo, v primerjavi z drugo redakcijo pogodbe,
nobenih sprememb.144
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Odmevi na odločitev o plebiscitu v Slovencu in Slovenskem narodu
Kot že zapisano, slovensko časopisje o dogodkih na pariški mirovni konferenci
ni bilo dobro obveščeno in je posledično marsikdaj poročalo netočno. Tak primer je viden že v začetku junija, ko je v Slovenskem narodu zaokrožila novica,
da naj bi v prvi verziji mirovne pogodbe z Avstrijo bile njene meje s Kraljevino
SHS severneje, kot so bile določene na koncu. Tako naj bi jugoslovanski državi
pripadel Celovec, kot tudi Gosposvetsko polje in večina zahtevanega ozemlja
južno od reke Drave.145 Takrat je namreč za območje Celovške kotline že obveljala odločitev za plebiscit, čemur so v obravnavanem slovenskem časopisju
nasprotovali, njihovi argumenti pa so bili šibki. Največkrat so se nasprotniki
ljudskega glasovanja sklicevali na dejstvo, da je le-to predvideno za Koroško,
ne pa tudi za Primorsko, kjer naj bi velik del strnjeno bivajočega slovenskega
prebivalstva prešel pod Italijo. Koroško so primerjali tudi z nekaterimi drugimi
območji, kjer je bila večetnična prebivalstvena struktura. Primer tega je viden
konec maja 1919, ko je avtor članka v časniku Slovenski narod primerjal Koroško s Sudeti ter Alzacijo in Loreno, kjer ni bilo predvidenih ljudskih glasovanj.
Isti avtor se je tudi vprašal ali sodelovanje Srbije na zmagovalni strani ne pomeni argumenta, da bi se zmagovalcu dalo nekaj namesto poražencu.146 Poudarjanje Srbije kot antantne države je bila tudi ena izmed značilnosti takratnega
poročanja najpomembnejšega slovenskega tiska, kot tudi ugibanje, zakaj dojemajo odločevalci na pariški mirovni konferenci Slovence kot poražence vojne.
S samo vsebino in dinamiko pogajanj slovenska javnost ni bila seznanjena,
je pa bila z določili mirovne konference glede Koroške. Ob koncu julija, ko je bil
plebiscit za Koroško že določen, je anonimni avtor v časniku Slovenec opozoril,
da bi morala takratna slovenska politika nastopiti enotno zaradi višjega cilja, to
je za dosego pozitivnega izida na ljudskem glasovanju. Zavedal se je dobre organiziranosti avstrijske strani, poleg tega pa se je obregnil. na primerjavo usode
Koroške in Primorske. Avtor je pravilno zapisal: "A bilo bi brezuspešno razglabljati, zakaj je mirovni posvet osrečil ravno koroške Nemce s pravico samoodločbe,
medtem ko je primorski Slovenci nimajo. Dejstva so dejstva in zrel narod zna z
njimi računati."147 Drugi avtor pa je nevarnost videl tudi v močni deželni zavesti
Korošcev. Menil je, da bi lahko odigrala pomembno vlogo pri odločitvi tamkajšnjega prebivalstva (za pojav in širjenje le-te je krivil lokalno nemško politično
vodstvo).148 Ta ocena se je po znanih rezultatih plebiscita izkazala za pravilno.
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"Koroška", Slovenski
narod, 14. 8. 1919, št.
189, str. 1 (dLib)

Izpostaviti velja še mnenje neznanega avtorja, ki je nastalo že po sprejetju
senžermenske mirovne pogodbe. Kot že zapisano, je ta predvidevala izvedbo
plebiscita tri mesece po tem, ko bi pogodba vstopila v veljavo. Komentar anonimnega avtorja je bil premišljen, in sicer, da bi potemtakem potekalo glasovanje v času, ko bi bilo lahko dosti snega (ta nevarnost je obstajala od oktobra
do maja) in bi posledično nemajhen del tam živečega slovenskega prebivalstva
težko dosegel volišče.149 Takšno razmišljanje nasprotuje kritikam zlasti Ivana
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"Tehnika ljudskega glasovanja", Slovenec, 23. 9. 1919, št. 218, str. 1.
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Tomšiča150, ki je opozarjal na razlike med določili senžermenske pogodbe o
koroškem plebiscitu in njegovo dejansko izvedbo. Glede na možne vremenske neprilike je bila organizacija in izvedba plebiscita med julijem in oktobrom
1920 logična tudi s tega vidika, vsekakor pa to ni moglo imeti odločilnega vpliva, saj je senžermenska pogodba stopila v veljavo 16. julija 1920.151
Najbolj temeljito analizo plebiscitnega območja in tam živečega prebivalstva je še pred podpisom mirovne pogodbe z Avstrijo opravil Valentin Rožič,
politik in publicist, ki je od novembra 1918 sodeloval v bojih na Koroškem
na slovenski strani, aprila 1919 pa ga je avstrijska stran zajela in internirala.152
Rožič se je v svoji analizi zanašal na ljudsko štetje iz leta 1910 in ugotovil, da je
bila večinska struktura prebivalstva cone A slovenska (glede na ljudsko štetje
je bilo 50.788 Slovencev od 71.278 prebivalcev, kar je pomenilo dobrih 71 %153
prebivalstva). Ocenjeval je, da bo na ljudskem glasovanju večino v prid Kraljevini SHS težko doseči v okrajih Rožek in Borovlje (za slednjega je ocenjeval, da bo
več kot 50 % upravičencev glasovalo za priključitev k Avstriji), občinah južno,
zahodno in vzhodno od Celovca ter sodnem okraju Velikovec. Za glavarstvo
Velikovec pa je menil, da bo glasovalo večinsko za Kraljevino SHS. Rožič je tudi
navedel razloge, ki kljub večinsko slovenskemu prebivalstvu na plebiscitnem
območju niso omogočali jasne napovedi glasovalnega rezultata. Izpostavil je
germanizacijo in dejstvo, da je za koroške Slovence veljala "tisočletna duševna
in materialna odrezanost od ostalih Slovencev od juga /.../".154 Veliko manj optimističen je bil glede glasovanja v coni B. Menil je namreč, da bo imelo glavno
besedo uradništvo v Celovcu, ki je bilo večinsko nemško.155 Glede na že določeno plebiscitno območje je iz cone A izvzel okolico Laboda, saj je menil, da bo
postala sestavni del Kraljevine SHS brez plebiscita.156 Rožičeva ocena oziroma
skepsa je bila iz vidika končnih rezultatov ljudskega glasovanja deloma pravil-
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na. Rezultati plebiscita oktobra 1920 namreč pokažejo, da je v volilnem okraju
Rožek Kraljevina SHS dobila skoraj 54 % glasov (53,93 %, Avstrija 46,07 %), v
volilnem okraju Pliberk pa je bil rezultat v prid jugoslovanske države le malenkosten, za dobra dva odstotka (se pravi 51,03 %, za Avstrijo 48,97 %); v volilnem
okraju Borovlje je bila večina za Avstrijo (56,34 %, za Kraljevino SHS 43,66 %),
zdaleč največja razlika za avstrijsko stran pa je bila v volilnem okraju Velikovec
(77,27 %, za Kraljevino SHS 22,73 %).157 Generalno gledano, je bil Rožičev strah,
da bo plebiscit dodelil cono A Avstriji, upravičen.

Zaključek
Leto 1919 je bilo za južno Koroško precej turbulentno. Na terenu se je izmenjavalo obdobje bojev in miru. Tako so do sredine januarja potekali spopadi,
natančneje avstrijska protiofenziva. Kmalu zatem je na območje prišla ameriška Milesova komisija, ki je pomembno vplivala na prihodnost obravnavanega območja. Ena izmed ugotovitev komisije je bila, da naj območje Celovške
kotline ostane kot celota, ki bi pripadala Avstriji, in kot enega od argumentov
navedla gospodarsko povezanost tega območja. Kasneje so se pojavili očitki,
da komisija v svoji analizi ni v zadostni meri upoštevala nacionalne pripadnosti na terenu, čeprav tudi v tedanjem slovenskem časopisju večkrat najdemo
argumente o gospodarski nedeljivosti Celovške kotline (seveda si je slovenska
stran želela priključitve celotnega območja h Kraljevini SHS). Argumentiranje
enotnosti obravnavanega območja iz gospodarskih razlogov je torej imelo zelo
pomembno vlogo in ne moremo reči, da se tega slovenska stran ni zavedala.
Po drugi strani so imeli Britanci tudi svoje podatke o preferencah prebivalstva Koroške: da se niso nujno izrekli za pripadnost bodisi Republiki Nemški
Avstriji bodisi Kraljevini SHS, ampak so lahko izrazili tudi deželno pripadnost.
Čeprav Temperleyeva študija iz začetka leta 1919 (v njej je predstavil razpoloženje koroškega prebivalstva o nacionalnem in razmejitvenem vprašanju) ni
doživela večjega odmeva, pa dodatno dokazuje na močno deželno zavest med
koroškim prebivalstvom. Velja tudi poudariti, da se je Temperleyu zdela Milesova študija kvalitetna.
Čeprav je v slovenskem zgodovinopisju večkrat možno prebrati kritiko
nad tistim argumentom Milesove komisije, ki je preferirala ohranitev Celovške
kotline zaradi gospodarskih razlogov, pa podobno argumentacijo lahko vidimo v povojnem osrednjem slovenskem tisku. Več člankov omenja negativne
posledice morebitne ločitve Celovca od njegovega zaledja za gospodarstvo

157

Osojnik, Velika Britanija in Koroška, str. 92–93.

556

S tudia
H istorica
S lovenica

tako mesta kot okolice. Tak argument je navedel tudi Ivan Žolger ob prvi predstavitvi predloga avstrijsko-jugoslovanske meje na pariški mirovni konferenci
18. februarja 1919. Sklep o izvedbi plebiscita v slovenskem tisku večinoma ni
požel navdušenja. Pri tem je zlasti prisotna argumentacija, zakaj ni določeno
ljudsko glasovanje tudi za Primorsko. Problem takšne argumentacije je seveda
zlasti v tem, da je bila uperjena zoper Italijo, eno najpomembnejših držav, ki so
sprejemale odločitve v Parizu.
Med januarjem in koncem aprila je bila z izjemo nekaterih provokacij faza
miru, nato pa so se spopadi ponovno začeli. Ti so pomenili prelomnico za britansko diplomacijo. Če pred začetkom teh spopadov dogajanju na južnem delu
Koroške niso namenjali veliko pozornosti, so bili od konca aprila 1919 dalje o
njem precej natančno obveščeni. Na nekaterih mestih je sicer možno ugotoviti
razlike, ko so informacije o istem dogodku pridobili iz več virov, a so znali razločevati med točnimi in netočnimi informacijami. Preko analize virov iz Londona ugotavljamo, da je Velika Britanija v primerjavi s Francijo in Italijo ohranjala najbolj nevtralno držo izmed evropskih držav, ki so odločale o povojni
ureditvi sveta. Prav tako je že od samega začetka njen predlog na prvi seji Teritorialne komisije bil najbližje končni razmejitvi med Avstrijo in Kraljevino SHS. Po
tem predlogu bi Mežiška dolina pripadla jugoslovanski državi, ostala Koroška
pa njeni severni sosedi. Enak predlog razmejitve je bil zapisan v prvem poročilu
omenjene komisije, ko je bila nakazana tudi možnost izvedbe ljudskega glasovanja. Pri samem odločanju najvišjega organa pariške mirovne konference,
to je Sveta štirih, glede koroškega vprašanja najpomembnejše besede ni imel
britanski premier, temveč ameriški predsednik Wilson, zanemariti pa se ne sme
tudi delovanja italijanske diplomacije, ki je delovala v škodo Kraljevine SHS.
V pregledani britanski dokumentaciji lahko opazimo veliko zabeležb o
nasilju jugoslovanske vojske (oz. konec aprila in v začetku maja prostovoljcev)
na zasedenem ozemlju, kar je ni moglo prikazati v dobri luči. Dobimo lahko
tudi občutek, da je avstrijska oz. koroška deželna oblast bolj vestno izpolnjevala ukaze mednarodne diplomacije kot jugoslovanska stran. Ta se je zavedala
italijanskega vpliva na obravnavanem območju, kar Britancem ni bilo tuje, a je
vprašanje za nadaljnjo poglobitev.
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Janez Osojnik, Gorazd Bajc and Mateja Matjašič Friš
CARINTHIA IN 1919 AND THE BACKGROUND OF REACHING THE
DECISION ABOUT THE PLEBISCITE – THE BRITISH VIEW AND
REACTION IN THE SLOVENIAN PRESS

SUMMARY
On the basis of an analysis of archival sources, kept by the British National
Archives (former Public Record Office) in London, and the most relevant
literature, the authors present events in the Southern part of Carinthia from
the beginning of 1919 until the signing of the Saint Germain Peace Treaty on
September 10, 1919. The article wishes to suppress the shortage of researches, which take into account archival sources of the most important states
at the end of the First World War whose decisions were fundamental at the
Paris Peace Conference. The paper points out also the relation of the Slovenian
newspapers towards the indivisibility of the Klagenfurt Basin on the grounds
of economic reasons. In Slovenian historiography one can often read about the
criticism towards the arguments of the Miles commission, which preferred the
indivisibility of the Klagenfurt basin because of economic reasons and the fact
that such aspect prevailed over the national one when defining the border in
Carinthia. In the first part, the authors shorty present military conflicts taking
place on the discussed territory until the middle of January 1919. Then, they
focus on the work of the American Miles commission, which, with its decisions,
had an important influence on the politics about Carinthia at the Paris Peace
Conference. The commission argued for the unity of the Klagenfurt Basin on
the grounds of economy and positioned it in Austria. A lesser role was given
to the national appurtenance, however, the then leading Slovenian newspapers, the Catholic Slovenec and liberal Slovenski narod, featured articles, which
spoke in favor of a unified Klagenfurt Basin on the ground of economy. They
mostly pointed out the importance of the hinterland for the Carinthian capitol
Klagenfurt (some even for Villach). The separation of the hinterland from the
center would cause economic problems for both. We need to point out Major
Temperley's findings from the beginning of 1919, when he found proof, based
on field investigations, that local people primarily wish to keep the Southern
part of Carinthia unseparated and rendered Miles' study as positive. The paper
discusses some other aspects of relations towards the Carinthian problem. The
British diplomacy found and commented on two arising questions; the implementation of a neutral territory in Carinthia and the arrival of an international mission – suggested by France – which was abolished right away. It can
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be argued that British diplomacy did not put much thought into the Southern
part of Carinthia in the first months of 1919. This changed by the end of April,
when military conflicts broke out in this territory. They were triggered by the
Slovenian/Yugoslav side, which also lost them after a week's time. Its positions were recaptured by the end of May and in the beginning of June, when
it took Klagenfurt. At that time, these events were interrupted by the conference, which had the power of political decision-making and did not approve
of Yugoslav offensive. This can be seen also in documents of the British Foreign Office, which was well informed about the events in the field from various sources. Consequently, differences among various informers can be seen. It
should also be pointed out, that there were many reports about the Yugoslav
army's violence on the taken territory, which was not a good token for Yugoslavia. Some Yugoslav reports about the violence from the opposing side can
be found, but in a much smaller number. It can be said, that the Austrian or
Carinthian government fulfilled the commands of the international diplomacy better than the Yugoslav side. The letter was aware of the Italian influence
in the discussed territory, which was also known to the British. This was characterized by the word "intrigue". Namely, at the conference, the Italian side
tried to win as much as possible for Austria (and for itself). This was due to the
fact that its neighbor at the Eastern coast of the Adriatic Sea presented a danger in fulfilling Italy's interests. With occupying the territory of Villach, which
was important to Italy from the traffic point of view, it also actively intervened
in Carinthia. In comparison with France and Italy, Great Britain was the most
neutral and open for compromise. However, the British Prime Minister Lloyd
George was the one who, after a month-long break in solving the Carinthian
question, brought up the subject at the meeting of the Council of Four on May 8
and from then on, the discussions were sped up. Four days later, the possibility
of a plebiscite was discussed in the highest circles. The Yugoslav delegation was
not enthusiastic about the people's vote, the opposition to it was evident also
in Slovenian newspapers. They mostly compared Carinthia to the coastal region, where the peace treaty did not allow a plebiscite. Carinthia was compared
also to other regions with multi-ethnical structure, like the Sudetes, Alsace and
Lorraine, where plebiscites were not suggested. Also, the fact that Serbia was
on the winning side was pointed out. However, according to archival sources,
the British diplomacy disregarded such comparisons. The expectations of the
Slovenian public were therefore contrary to the discussions at the peace conference. The perspective of the "third side" is thus very important. Since Great Britain was a country, which directly cooperated in the formation of the post-war
Europe and the world, the research of its diplomacy is even more important.
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Uvod1
Anonimni, a očitno narodno zavedni avtor iz Podjune je dober mesec dni po
plebiscitu, ki ga je jugoslovanska država izgubila, v dnevniku Slovenec takole
opisal razmere na Koroškem po prevzemu avstrijske oblasti:
Naši ljudje trpijo na Koroškem strašne duševne muke. To sistematično, naravnost
diabolično zasmehovanje narodnega čuta je neznosno, in hujše od narodnega
preganjanja, ki jim seveda tudi ni prihranjeno. Kjerkoli se naš človek prikaže, se
nanj vpije: 'Čuš, Srb, pojdi s kranjčovjem čez Karavanke, zieh ab!'2

Poniževalne burkaške povorke, na katerih so zmagovalci smešili jugoslovanskega kralja Petra Karađorđevića, generala Rudolfa Maistra in vodilne slovenske
narodnjake, so bile pri tem še najmanjša težava. Celo grožnje s smrtjo Korošcem,
ki so agitirali za Jugoslavijo ali pa so jih samo osumili glasovanja zanjo, so postale del vsakdanjika: "Pretijo jim, da jih bodo ubili, obesili, zabodli itd., če kmalu
ne izginejo. Skoro vsak dan Nemci in nemčurji kje kakega našega zaupnika
pretepejo."3 Vse to se je dogajalo pred očmi predstavnikov medzavezniške plebiscitne komisije, ki je nadzorovala priprave in potek plebiscita, po prenosu oblasti
pa je še nekaj časa obdržala nadzorno funkcijo. Citirani opis koroških razmer je
bil samo en primer alarmantnih dopisov o revanšizmu, nasilju in pregonih, ki jih
je objavljal slovenski tisk v prvih mesecih po plebiscitu in bodo analizirani v tej
razpravi. Prav tako pa bodo predstavljene tudi prve revizionistične pobude, ki so
na obeh straneh, a z različnimi cilji, stremele k reviziji Senžermenske pogodbe, ki
je določila slovensko-avstrijsko razmejitev in koroški plebiscit.

Slovo jugoslovanske uprave in plebiscitne komisije
Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev, ki je na glasovalnih listkih nastopala
zgolj kot "Jugoslavija", je plebiscit 10. oktobra 1920 izgubila in večina koroških
Slovencev je ostala v avstrijski republiki.4 Tako tistim, ki so glasovali zanjo, kot
1

2
3
4

Članek je predvsem rezultat dela v okviru raziskav v programski skupini Oddelka za zgodovino na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru P6-0138: Preteklost Severovzhodne Slovenije med
slovenskimi deželami in v interakciji z evropskim sosedstvom, hkrati pa tudi raziskovalnega projekta J6–8269: Begunci – nikoli dokončana zgodba, ki ga izvaja Zgodovinski inštitut Milka Kosa
Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU). Oboje je
financirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).
"Koroške razmere po plebiscitu", Slovenec, 17. 11. 1920, št. 263, str. 2.
Prav tam.
Andrej Rahten, Po razpadu skupne države. Slovensko-avstrijska razhajanja od mariborskega prevrata do koroškega plebiscita (Celje–Celovec–Gorica, 2020), str. 402–403.
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tistim, ki so želeli Jugoslavijo, pa je nemškonacionalni režim pod vodstvom
deželnega upravitelja dr. Arthurja Lemischa namenil enako usodo.5 Kot je 11.
oktobra zapisal duhovnik in pisatelj Franc Ksaver Meško, ki se je iz Koroške
zatekel v Ljubljano, so se "vzkliki veselja: 'Živela osvobojena Koroška'" prelili v
vzkrike bolečine: 'Gorje še huje zasužnjeni Koroški'".6 Lojze Ude je v svoji standardni, a malo citirani razpravi na predvečer 40. obletnice koroškega plebiscita
opozoril na morda ključno dejstvo, da Lemischeva vlada tudi po zmagi ni razpustila nemškonacionalnega, pretežno pangermansko usmerjenega agitacijskega
združenja Kärntner Heimatdienst (KHD). Organizacija "domovinske službe" je
namreč ostala večinoma nespremenjena, vključno s centralnim vodstvom, njenimi lokalnimi izpostavami in "rediteljskimi" oddelki. Navzven je sicer poskušala dajati nekakšen videz neodvisnosti od vlade. A vsakemu poznavalcu razmer je bilo jasno, da je bil KHD vse prej kot tipična nevladna organizacija.7

5
6
7

Prim. Thomas M. Barker, The Slovene Minority of Carinthia (New York, 1984), str. 172–183.
Izbrani spisi Franca Ksaverja Meška, ur. Tanja Ozvatič (Celje–Ljubljana, 2019), str. 159.
Lojze Ude, "Po plebiscitu 10. oktobra 1920 – Kärntner Heimatdienst, Heimatbund (Poglavje iz zgodovine koroških Slovencev po prvi svetovni vojni)", v: Zbornik Koroške, ur. Peter Ficko et al. (Ljubljana,
1959) (str. 73–91 (dalje: Ude, "Po plebiscitu"), tu 76.

567

A. Rahten: Koroška po plebiscitu

V slovenskem tisku vseh političnih barv je bil koroški poraz razglašen za
nacionalno katastrofo. Kljub temu se zdi, da vsi slovenski politični voditelji niso
enako doživljali koroške tragedije. Po enem od pričevanj je menda najvplivnejši slovenski državnik in voditelj Vseslovenske ljudske stranke dr. Anton Korošec
že nekaj dni po plebiscitu v neki beograjski gostilni izjavil: "Jaz sem Koroško že
prebolel."8 Ta izjava štajerskega prvaka je morda apokrifna, a je tudi v skladu z
njegovo bolj pasivno držo v celotnem poprevratnem obdobju boja za Koroško. Največjo odgovornost za slovensko in s tem tudi jugoslovansko politiko
na Koroškem sta nosila predsednik Deželne vlade za Slovenijo dr. Janko Brejc
in general Rudolf Maister, ključna slovenska avtoriteta v plebiscitni coni A.9
Po plebiscitnem porazu je moralo Brejca, ki je pred prvo svetovno vojno vodil
Katoliško-politično in gospodarsko društvo za Slovence na Koroškem, močno
boleti dejstvo, da je velik del Slovencev v njem videl glavnega krivca za izgubo pokrajine, za katero se je boril preko dvajset let. Toda tudi on je krivdo za
plebiscitni poraz sprevračal predvsem na druge: po eni strani je bil kritičen do
ravnanja beograjskih oblasti, po drugi strani pa je videl glavni problem v drži
predstavnikov velesil.
13. oktobra 1920 so bile v Ljubljani velike demonstracije, ki se jih je udeležilo okoli 20.000 ljudi. Demonstranti so se popoldne napotili pred Deželni
dvorec in imeli tam nekaj bojevitih govorov, da je potrebno takoj vkorakati
na Koroško. Ker Brejc sprva ni želel priti na balkon, je začela množica "burno
vzklikati". Potem se je vendarle odločil, da spregovori zborovalcem. Uvodoma
je poudaril, "da je deželna vlada glede Koroške v polni meri izvršila svojo dolžnost". Plebiscit je označil za "sleparski" in dejal, da je poslal na Koroško vse
razpoložljivo orožništvo, da zaščiti tamkajšnje Slovence. Prav tako naj bi bila
njegova vlada zaprosila beograjsko, naj zasede Koroško. Toda demonstranti se s
tem odgovorom niso zadovoljili in so zahtevali takojšnje ukrepanje. Brejc jim je
odgovoril, "da je deželna vlada v tem slučaju brez moči in da ona sama ne more
ničesar ukreniti". Množica se je pomirila šele, ko jo je nagovoril neki vojaški
prostovoljec in pozval zborovalce, naj se prijavijo za pohod na Koroško, nato
pa ponovno zberejo pred Deželnim dvorcem. Zvečer je Brejc spet poskušal
pomiriti demonstrante, ki so hoteli izvedeti za odgovor iz Beograda. Brejc jim
je zatrdil, da je takoj potem, ko je izvedel za negativni izid plebiscita, interveniral pri beograjskih oblasteh, naj pošljejo na Koroško čete. Pozval je zborovalce,
naj pošljejo k njemu "deputacijo, ki se bo prepričala, da se je od strani slovenske
deželne vlade storilo vse, kar je bilo mogoče". Po daljšem premoru je stopil na

8

9

Andrej Rahten, Med Kakanijo in Wilsonio. Poklicne in politične preizkušnje Hansa Schwegla alias Ivana
Švegla (Celovec–Ljubljana–Dunaj, 2018), str. 156–157.
Prim. Darko Friš, Janez Osojnik in Gorazd Bajc, "Koroška v odločilnem letu 1920: delovanje plebiscitne komisije", Acta Histriae 26, št. 3 (2018), str. 923–944.
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balkon neki prostovoljec, ki je izjavil, "da se je deputacija prepričala o popolni
resničnosti besed predsednika dr. Brejca". Nato se je množica razšla.10
Naslednji dan so čete Kraljevine SHS ponovno vkorakale na Koroško, vendar so se morale na zahtevo velesil že po nekaj dneh umakniti. To so svojim
zaveznikom svetovali tudi Francozi, ki so na pariški mirovni konferenci odločno zagovarjali jugoslovanske zahteve. Ko je 15. oktobra 1920 sekretar jugo-

10

Andrej Rahten, Pozabljeni slovenski premier. Politična biografija dr. Janka Brejca (1869–1934)
(Celovec –Ljubljana–Dunaj, 2002) (dalje: Rahten, Pozabljeni slovenski premier), str. 259–260.
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slovanske sekcije plebiscitne komisije Bruno Hugo Stare predal francoskemu
komisarju Charlesu grofu Chambrunu promemorijo, s katero ga je zaprosil, naj
bi antantne čete poskrbele za nekonflikten prenos uprave v plebiscitni coni A,
mu je ta odsvetoval nadaljnje "bivanje vojaščine". Obljubil je še naprej francosko
podporo, ko gre za prenos oblasti in zaščito manjšinskih pravic, vendar je plebiscitno odločitev potrebno spoštovati. Izrazil je obžalovanje, ker je iz časopisja
izhajalo, da nastaja "veliko nasprotje med Slovenci in Srbi". Po njegovem mnenju so bili napadi na beograjsko vlado, češ da slednja raje posveča svojo pozornost Albaniji kot Koroški, nepotrebni. Slovencem je svetoval, da se za pomoč
obrnejo na – papeža.11 Seveda je bil to nasvet, ob katerem je bilo mogoče zgolj
vljudno molčati. Ljubljanskemu škofu dr. Antonu Bonaventuri Jegliču, ki se je v
začetku junija 1919 skupaj z Brejcem na mirovni konferenci v Parizu tudi sam
zaman trudil preprečiti plebiscit, je bilo takrat jasno, da koroškim Slovencem ni
več pomoči. V svoj dnevnik zapisal: "V nedeljo je bil na Koroškem, na jugu, plebiscit: zmagali so Nemci, mi smo propadli! In sedaj? V nevarnosti je Gorenjska
do Jesenic! Železnico hočejo Lahi s pomočjo Nemcev. Deus misereatur nostri!"12
Plebiscitni neuspeh je zanetil tudi stara strankarska nasprotja na Slovenskem, zloglasni "kranjski prepir" se je znova vrnil. Po mnenju nasprotnikov iz
tabora Jugoslovanske demokratske stranke naj bi bil imel slovenski premier z
obiskom v Beogradu predvsem namen prikazati v negativni luči delovanje liberalnih zastopnikov v vladi. Vsaj tako je menil minister dr. Albert Kramer, ki je v
pismu svojemu liberalnemu strankarskemu kolegu dr. Gregorju Žerjavu takole ocenil cilj Brejčevega obiska: "Imam utis, da dr. Brejc ni prišel toliko zaradi
tega semkaj, da rešuje koroško vprašanje, ampak da prikaže stvar v nam neugodni luči in naslika, da od Vas (osebno) prihajajo težkoče in intrige, akoravno
so (naši) nacijonalni krogi krivi poraza. Hoče se Vas iznebiti." Iz Kramerjevega
pisma tudi sledi, da je Brejčev nastop v Beogradu močno razburil jugoslovanskega ministrskega predsednika Milenka Vesnića, ki se je menda na seji zunanjega odseka v parlamentu 20. oktobra celo "onesvestil". Ko je prišel ponovno
k sebi, naj bi "navalil" na Kramerja, "da ga sumničenje boli, da je v Parizu skoro
klečeplazil okoli pisarjev, da je došlo do plebiscita", ko je bil član delegacije Kraljevine SHS na mirovni konferenci. Jugoslovanski premier naj bi bil "izbruhnil"
tudi, "da ni zakrivilo ljudstvo izida, ampak inteligencija". Brejc je domnevno na
rovaš slovenskih liberalcev izrekel nekaj trditev o nepravilnostih pri oskrbovanju Koroške z živili. Kramer je pismo Žerjavu zaključil z domnevo, da naj bi bil
glavni namen "klerikalcev" odstranitev slednjega iz slovenske vlade:

11

12

Arhiv Republike Slovenije (ARS), AS 1164, nekdanji Fond Inštituta za narodnostna vprašanja, škatla
1358, Staretova promemorija in spremno pismo, 15. 10. 1920.
Jegličev dnevnik. Znanstvenokritična izdaja, ur. Blaž Otrin in Marija Čipić Rehar (Celje–Ljubljana,
2015) (dalje: Jegličev dnevnik), str. 816.
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Tudi namigovanje (privatno) Korošca, da ste Vi zelo sposobni, da bi šli v Italijo,
kaže namen. Mogoče se je tudi demisija vlade tako mislila, da Vi izletite ven, Brejc
pa ostane. Vsekako ni vzel on demisije resno in je sam meni dejal, da je Korošec
proti. Iz Koroščevega držanja glede Koroške, ki ni bilo nikakor odločno, sledi, da
igrajo komedijo. Korošec pravi, da so se Korošci že nekako pomirili.13

Vedno glasnejše so postajale tudi govorice, da je na plebiscitnem ozemlju
prihajalo do nepravilnosti pri trgovanju z živili. Beograjska vlada je poslala v
Ljubljano in na Koroško celo preiskovalno komisijo. Okrajna glavarstva v coni
A so določenim slovenskim trgovcem dajala priporočila za uvoz hrane, na podlagi katerih jih je odsek za prehrano v Ljubljano oprostil plačila carine in valutnih garancij, češ da gre za preskrbo cone A. Trgovci so nato moko, žito, koruzo in sladkor uvažali v cono A, toda namesto, da bi tovor predali tamkajšnjim
aprovizacijskim uradom, so živila prodajali naprej v Celovec in v cono B, kjer
so jih prevzemali predstavniki KHD. Slednji so nato živila prodajali po nižjih
cenah naprej svojim privržencem in si s tem pridobivali njihovo naklonjenost.
Še zlasti se je tihotapljenje hrane razcvetelo po avgustovskem odprtju demarkacijske črte. Po poročanju liberalnega glasila Jutro je bil domnevno v kupčevanje z moko vpleten celo Brejc.14
Medtem ko se je v slovenskem političnem vrhu razvnela razprava o vzrokih poraza, so se za slovenske narodnjake na Koroškem začeli "dnevi obupnega
joka in ihtenja", kot jih je poimenoval duhovnik Jurij Matej Trunk.15 Poplebiscitni revanšizem je doživel vrhunec z odhodom jugoslovanske uprave iz sedaj že
bivše cone A. Že 15. oktobra je medzavezniška plebiscitna komisija, ki ji je predsedoval britanski polkovnik Sydney Capel Peck, poslala Jugoslovanom ultimat,
da ji morajo do 18. oktobra izročiti upravo v coni A, vojake in orožnike pa umakniti. Ker je jugoslovanski predstavnik Jovan Jovanović iz komisije odstopil in
že odpotoval iz Celovca, je bila ta zahteva posredovana pisno.16 Jugoslovanski
vojaki so se umaknili s Koroškega 23. oktobra. Že dan prej so to storili tudi pripadniki finančne straže in prepustili posle avstrijskim kolegom. 24. oktobra
je prešel v avstrijske roke tudi nadzor nad železniško progo Celovec–Pliberk,
jugoslovanski vlaki so lahko vozili samo še od Dravograda do Prevalj.17 Zanimivo pa je, da je prav v tistih dneh prispel v Celovec zadnji kranjski deželni
glavar dr. Ivan Šusteršič, ki se je ob prevratu zaradi groženj s smrtjo umaknil s
13
14
15

16
17

ARS, SI AS 1655, Fond Gregorja Žerjava, Kramerjevo pismo Žerjavu, 22. 10. 1920.
"Kako smo pripravljali plebiscit na Koroškem", Jutro, 18. 12. 1920, št. 102, str. 2.
Matjaž Klemenčič, Jurij Trunk med Koroško in Združenimi državami Amerike (Celovec–Ljubljana–
Dunaj, 1999) (dalje: Klemenčič, Jurij Trunk med Koroško in Združenimi državami Amerike), str. 152.
"Plebiscitna komisija zahteva izročitev uprave v coni A", Jutro, 16. 10. 1920, št. 48, str. 1.
"Die Übernahme der Verwaltung im Kärntner Abstimmungsgebiet", Neue Freie Presse, 27. 10. 1920, št.
29176, str. 5.

571

A. Rahten: Koroška po plebiscitu

Kranjskega in odšel v izgnanstvo v Švico. Vrnitev prominentnega političnega
begunca je vzbudila tudi zanimanje avstrijskega tiska.18
5. novembra 1920 je medzavezniška plebiscitna komisija naznanila, da se
bosta obe coni upravljali po avstrijskih zakonih, vendar začasno še pod njenim
nadzorstvom. 6. novembra so morali Koroško zapustiti jugoslovanska politična
uprava in orožniki. Nadzor nad prometno infrastrukturo so Avstrijci prevzeli že
prej. Do konca oktobra so avstrijske železnice prevzele upravo nad progami v
coni A. 31. oktobra je odpeljal zadnji vlak iz Vetrinja na Jesenice.19 Maister je že
ob likvidaciji koroškega obmejnega poveljstva odpotoval v Beograd. Po vrnitvi
iz prestolnice je prevzel mestno komando v Mariboru.20
Ljubljanska vlada je sicer poskušala preprečiti množične pobege koroških
uradnikov in učiteljev iz plebiscitne cone A. Tako je poverjenik za uk in bogočastje v Deželni vladi za Slovenijo dr. Karel Verstovšek dal navodilo učiteljem
in učiteljicam, ki so bili rojeni na Koroškem ali tam pristojni in so do plebiscita
službovali na ozemlju pod začasno upravo ljubljanske vlade, naj se takoj vrnejo
na svoja službena mesta. V ta namen naj bi vložili prošnje pri okrajnih šolskih
nadzornikih v Borovljah, Celovcu, Beljaku, Velikovcu in Labotu.21 Toda koroška
oblast pod Lemischevim vodstvom si nikakor ni želela, da bi slovenski učitelji
še naprej delovali in je naredila vse, da jih "motivira" za umik v Jugoslavijo.
Kakšne so bile razmere ob odhodu jugoslovanskega uradništva, je dobro
razvidno tudi iz pisma Vladimirja Cirila Mislja, nekdanjega tolmača pri plebiscitni komisiji, ki ga je napisal 13. novembra 1920, tik pred odhodom iz Celovca:
Iz Pliberka so odšli že vsi naši uradniki in sedaj bolj samevam v dekanovi hiši. /…/
Tudi antantini člani se že pripravljajo na odhod; najbrž pojdejo odtod v Celovec
v četrtek in v soboto iz Celovca naprej. Ali bo prišla kakšna druga komisija na
Koroško, še ne vem, ker tudi ne čitam slovenskih časopisov, ki ne prihajajo. Vsekakor pa bosta imeli dela na Koroškem še dve komisiji: razmejitvena in pa reparacijska. /…/ Plebiscitne marke se ne dobijo več, ker je baje vse pokupil g. dež[elni]
predsednik v Ljubljani. Vendar jih imam nekaj, ali ni cela serija. Pravijo, da se v
Italiji zelo drago prodajajo. Tukaj je še precej mirno. Orožnikov je kakšnih 80;
nosijo kape bivših avstr[ijskih] oficirjev. Vendar so našim ljudem vedno za petami
in jih moramo večkrat braniti. Mene pa pustijo pri miru; samo enkrat sta me dva

18

19
20
21

"Ankunft Dr. Sustersic' in Klagenfurt", Neue Freie Presse, 27. 10. 1920, št. 29176, str. 4. Zanimivo bi bilo
vedeti, ali se je Šusteršič pred prihodom v Celovec 26. oktobra 1920 morda udeležil pokopa posmrtnih ostankov znamenitega feldmaršala Svetozarja Boroevića de Bojne na Dunaju, ki je po razpadu
habsburške monarhije živel v izgnanstvu ob Vrbskem jezeru. Prim. Andrej Rahten, "Slovo soškega
leva", Sobotna priloga Dela, 23. 5. 2020, str. 20–21.
"Evakuacija Koroške", Slovenec, 31. 10. 1920, št. 250, str. 3.
"Dnevne novice", Slovenec, 7. 11. 1920, št. 255, str. 4.
"Poziv na koroško slovensko učiteljstvo", Slovenec, 11. 11. 1920, št. 258, str. 3.
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pijanca v 'Narodnem domu' malo nadlegovala, ali nisem zahteval, naj jih kaznujejo. Ljudje se pa bojijo, kaj bo po odhodu komisije. Seveda bo maščevanja dovolj,
ali čas bo pomiril tudi medsebojne razprtije.22

Medzavezniška plebiscitna komisija je prenehala z delom 18. novembra
1920. V razglasu je sicer poudarila pomen določb Senžermenske pogodbe, ki se
nanašajo na zaščito manjšin pod varstvom Društva narodov ter sta se jim javno
zavezali tudi dunajska in celovška vlada.23 V slovenskem tisku je bila komisija
sicer že med pripravami na plebiscit pod udarom kritik, čeprav je njen predsednik Peck trdil, da deluje nevtralno. Ogorčenje nad delom komisarjev se je po
plebiscitnem glasovanju še stopnjevalo, pri čemer so v Slovencu z zgražanjem
komentirali njihove stroške. Največ, kar 1,974.746 francoskih frankov je porabila britanska sekcija komisije, sledila je francoska (732.900), nato pa italijanska (627.970). Stroške sta si morali razdeliti Avstrija in Jugoslavija, pri čemer je
Slovenec kritiziral zlasti Peckove izdatke, ki da je na dan za svoje "nepristransko
delo" zapravil 1200 dinarjev: "Račun angleške sekcije je naravnost ogromen.
Seveda: luksus na tuje stroške se lažje prenaša. In Anglež je sportsman. Njemu je
izdatek postranska stvar, zlasti če njega ne boli."24
Medtem ko je vodja jugoslovanske sekcije pri plebiscitni komisiji Jovan
Jovanović zapustil Koroško že takoj po glasovanju, so se preostali člani 22.
novembra vkrcali na zadnji begunski vlak iz Celovca. Telefonska zveza med
Celovcem in Ljubljano preko Borovelj je bila že pred tem prekinjena, govoriti je
bilo možno le še preko Maribora.25 Če so koroški vladni krogi komaj čakali, da
odidejo še zadnji jugoslovanski uradniki, pa so dober teden kasneje z žalostjo
pospremili odhod italijanskih vojakov. Koroški tisk je pel hvalospeve "viteškemu narodu Italijanov", ki da so obvarovali Beljak pred invazijo jugoslovanskih
čet, pomagali pa so tudi pri oskrbi prebivalstva.26
Po odhodu jugoslovanske uprave iz cone A so ostali koroški Slovenci prepuščeni samovolji zmagovalcev. Na severni strani Karavank je po zmagi na plebiscitu prevladal politični triumfalizem, ki je nato dolga desetletja predstavljal
izhodišče skrajnega nacionalizma. V koroške deželne noše opremljeni in strumno korakajoči brambovci in njihovi duhovni nasledniki so s ponosom pisali

22
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24
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Andrej Rahten in Andraž Zidar, "Vladimir Ciril Miselj", v: Med domom in svetom, ur. Igor Grdina
(Ljubljana, 2011), str. 131–148, tu 137.
"Iz naše Koroške", Slovenec, 20. 11. 1920, št. 266, str. 3.
"Stroški za interaliirano plebiscitno komisijo", Slovenec, 1. 12. 1920, št. 275, str. 2.
"Zadnji begunski vlak iz Koroške", Slovenec, 13. 11. 1920, št. 260, str. 4.
"Slovo Italijanov od Koroške", Slovenec, 19. 12. 1920, št. 289, str. 4.
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na svoje prapore parole o "svobodni in nedeljivi" deželi.27 Svečane zaveze, dane
s strani koroških oblastnikov slovenskim sodeželanom na predvečer plebiscitnega glasovanja, so ostale zgolj na papirju.

Ponižani in pregnani
Konec oktobra 1920 so v Celovcu organizirali "Koroško slavnost zmage, zahvale in pobratimstva". Mašo na prostem je bral krški škof Adam Hefter in pozval k
"miru od naroda do naroda". Ženska, ki je predstavljala "Carinthio" je z dvema
deklicama, od katerih je bila ena oblečena v nemško, druga pa v slovensko narodno nošo, pozvala Nemca in Slovenca, če želita živeti v miru in veselju. Nerodno je bilo le to, da je kot Slovenec "pristopil širom naše zemlje znani renegat
in najbolj zagrizeni nemčur" Jakob Lutschounig (Lučovnik) z Žihpolja. Glasilo
slovenskih katoliških narodnjakov se je pri tem vprašalo, ali ni bilo "naših zavednih glasov" na plebiscitu "blizu 16.000", zato bi morali povabiti enega od teh.28
Podobne "spravne" slovesnosti so organizirali tudi drugod. 14. novembra sta se
po istem scenariju simbolično na odru pobotala kmeta na proslavi v Pliberku,
pri čemer je slovenski tisk napadel "Kuharjevega očeta" iz Šmihela, ker "se je na
stara leta dal podkupiti za izdajalske judeževe groše".29
Toda v koroških vladnih krogih so imeli z "zapeljanimi" sodeželani drugačne namene. 26. novembra 1920 jih je na svečani seji koroškega deželnega parlamenta naznanil deželni upravitelj Lemisch:
Nikdar več /.../ se ne bo smela jugoslovanska drzovitost predrzniti, da bi zahtevala, da bi se vsedli odposlanci srbskega kralja na vojvodski prestol in nikdar več
se ne bodo drznili Balkanci zapovedovati v koroškem Deželnem dvorcu. /.../

27

28

29

Že Martin Wutte je v svojih standardnih razpravah, v katerih ni skrival simpatij za nemškonacionalno
stran, moral priznati, da je Koroška ostala brez Mežiške doline, Jezerskega in Kanalske doline. Prvi dve
ozemlji je dobila Jugoslavija brez plebiscita, zadnje pa Italija. Kot ugotavlja celovški zgodovinar Ulfried
Burz, je Koroška izgubila 8 % ozemlja oz. 6 % prebivalstva nekdanje kronovine. Če je bil "osvobodilni
boj za Koroško" v politični publicistiki povzdignjen v vojni spopad domala epskih razsežnosti, pa je
treba ugotoviti, da je po znanih podatkih na avstrijski strani umrlo 274 "brambovcev", na jugoslovanski pa 156 "borcev za severno mejo", če uporabljamo terminologijo, ki se je uveljavila v dveh zgodovinopisnih tradicijah. Med jugoslovanskimi žrtvami je bilo nedvomno identificiranih vsaj 11 koroških
Slovencev (Ulfried Burz, "Historiografische Bruchlinien zwischen Wien und Kärnten – Dokumente
zur 'Abwehrkampf'-These", v: Die Kärntner Volksabstimmung 1920 und die Geschichtsforschung, ur.
Hellwig Valentin (Klagenfurt, 2001), str. 113–149, tu 119–120).
"Korošec nemčur in Nemec sta se pobratila ali: spravna daritev v Celovcu", Slovenec, št. 251, 3. 11.
1920, 4.
"Pliberk", Slovenec, 24. 11. 1920, št. 269, str. 3. Menda je stari Kuhar denar za svoj spravni nastop želel
spraviti prek svojega zeta v prevaljsko hranilnico, a so slednjega prijeli orožniki in mu novce odvzeli
("Koroško", Slovenec, 16. 12. 1920, št. 286, str. 2).
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Celovec v začetku dvajsetih let 20. stoletja (Koroški pokrajinski muzej)

Pri upostavitvi domovine ne smejo ostati pozabljeni oni 15.278, ki so glasovali
pri plebiscitu za priklopitev k Jugoslaviji. Menimo, da je med temi pač mnogo
tisoč zapeljanih, ki jih moramo zopet narediti Korošce. /.../ Le eno človeško dobo
imamo časa, da privedemo nazaj te zapeljance h koroštvu (zum Kärntnertum); v
življenjski dobi ene generacije mora biti vzgojno delo dokončano.30

Za "čuše" ni bilo več lepe besede.31 Zmagovalci so prirejali različne shode
in povorke, ki so jih poimenovali Siegesfeier in Befreiungsfeste. Uprizarjali
so "pogrebe Jugoslavije", na katerih so se norčevali iz jugoslovanske državne
simbolike in grozili slovenskim sodeželanom. Ali kot je sredi novembra 1920
zapisal eden od pričevalcev: "Naši ljudje se skoraj ne upajo iti v Celovec, čeravno imajo nujno opraviti pri oblastih. Tudi po deželi traja zmerjanje Slovencev
naprej. Kdor ni nemškutar, je čuš in vse, le človek ne." Menda so slovenske narodnjake godci k odhodu iz Koroške spodbujali s posebnim valčkom, ustvarje30

31

"Koroška deželna skupščina", Slovenec, 1. 12. 1920, št. 275, str. 1. Slovenčev pisec poročila o
Lemischevem govoru, je priimek deželnega upravitelja sloveniziral v "Lemež". Koroški slovenski narodnjaki so namreč trdili, da je njegovo poreklo kranjsko.
Ta pejorativna oznaka za narodno zavedne Slovence se je po pričevanju nemškonacionalnega koroškega politika Vinzenza Schumyja razširila v tistem času, čeprav sam v spominih ni znal pojasniti njenega izvora (Vinzenz Schumy, Kampf um Kärntens Einheit und Freiheit (Wien, 1950), str. 310).
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nim v ta namen: Horruck-Walzer.32 Svečane obljube so bile hitro prelomljene.
Že sredi oktobra so se v slovenskem tisku pojavili članki o nasilju nad koroškimi
Slovenci. 14. oktobra je skupina opitih Nemcem prijaznih Slovencev napadla
žagarja Petra Štulerja v Črnem gradu. Menda so razgrajali okoli njegove hiše in
silili skozi okna, njemu in ženi pa grozili: "Hej Tschuschen, heraus! Če ne izginete v 24 urah, vaju damo razžagati kakor hlod!" Pretili so jima bojda tudi, da
ju bodo obesili in jima izrezali jermena iz kože. Prestrašena zakonca sta se zatekla v Velikovec, kjer jima je glavarstvo zagotovilo zaščito.33 Tovrstni napadi so
se v naslednjih tednih samo še stopnjevali, njihov cilj pa je bil, da bi Slovence
z ustrahovanjem prisilili k begu. Anonimni dopisnik časnika Slovenec je sredi
novembra 1920 takole opisal nevzdržne razmere, v katerih so se znašli slovenski narodnjaki: "Nemci in odpadniki nas zmerjajo in gonijo čez Ljubelj in skozi
tunel. 'Horuk über den Loibl, smuk skozi luknjo, fui Teufel Čušen, Serben.' itd.
vpijejo nad nami, 'ali se zelo joče Jugoslavija pod klopjo,' nam kričijo ponoči na
okna."34 Maščevanje zmagovalcev je bilo kruto: pretepi, pregoni, čistke, premestitve, celo požigi hiš so bili del poplebiscitnega vsakdana.
O požigih v Kazazah se je ohranilo presunljivo pričevanje župnika Tomaža
Ulbinga:
Največja preizkušnja potrpežljivosti in največje trpljenje in bol v Kazazah so pa
bili brezdvomno po zlobni roki povzročeni poplebiscitni požari /…/ Zažigali so
začetkom Slovencem-Slovenkam, a pogoreli so tudi drugi. Končno pa je šlo že
zoper vse. 4-krat je požar res z vso silo izbruhnil, parkrat pa bil po čuječnosti še
pravočasno udušen. Ne samo župniku in njegovim ter posebno prizadetim vsem,
ampak celi vasi in okolici, so šli ti požigi skozi mozeg in srce. Ti občutki se ti neizbrisno vtisnejo v dušo in spomin. In zraven zima in k nji obubožani pogorelci in
tuleča in trpeča živina! Ter poleg tega ta nesigurnost, če morda zdaj in zdaj spet
kje izbruhne kak ogenj. In ti klici, to vpitje: 'Gori! Gori!' In to vzdihovanje! Pa ti
nebotični plameni in ta požarni svit in te ko dan kvavordeče razsvetljene noči!35

Koroški sodnik Blaž Reichmann se je v zadnjem trenutku uspel umakniti v
Jugoslavijo, požgali pa so 19. novembra njegovo rojstno hišo v vasi Moščenica.
Okrajni sodnik v Dobrli vasi dr. Alojz Ehrlich, ki je med zadnjo jugoslovansko
ofenzivo zbežal v Celovec, pa se je lahko vrnil na svoje mesto. Že med majsko

32
33
34
35

"Nemčurska nasilja na Koroškem", Slovenec, 24. 11. 1920, št. 269, str. 3.
"Nemške nasilnosti", Jutro, 16. 10. 1920, št. 48, str. 2.
"Iz naše Koroške", Slovenec, 20. 11. 1920, št. 266, str. 1.
Veliko navdušenje. Iz koroških farnih kronik 1918–1920, ur. Jože Hudl, Mirko Messner in Helene
Verdel (Celovec, 1989), str. 168–169. Več o Ulbingu: Reginald Vospernik, Tomaž Ulbing – duhovnik
in pesnik. Življenje in delo izredne duhovniške osebnosti na Koroškem (Celovec, 2016).
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protiofenzivo koroških brambovcev je ostal okrajni sodnik v Dobrli vasi, čeprav
ga je tja imenovala ljubljanska vlada. Morda je k temu prispevalo poreklo soproge, menda "prav zagrizene Nemke iz Celovca".36 Da je njegov brat Lambert politično deloval na jugoslovanski strani, mu očitno ni škodovalo.
Če so bili požigi večinoma posledica nočnih akcij, pa so se pretepi dogajali pri belem dnevu. V enem od slovenskih dnevnikov se je ohranilo naslednje
pričevanje:
V Celovcu pretepajo naše ljudi. Marsikoga, ki si ga doma ne upajo tepsti, poiščejo
v Celovcu in ga pretepejo. Imajo posebne ljudi za pretepanje in na dano znamenje se vržejo na žrtev. /…/ Pred kratkim so enega tako pretepli, da je tri dni
ležal, predno je mogel nazaj domov. Dva našinca so napadli v bližini Celovca in
ju z žilavkami tako pretepli po glavi in po životu, da je bil eden ves v krvi in je
moral iskati zdravniško pomoč. Že so se pripravljali, da ju zakoljejo z noži in samo
razsodnosti enega izmed razbojnikov se imata zahvaliti, da sta odnesla življenje.37

Proti nemškim nasilnežem ni bilo zaščite. Eno od njihovih orožij je postal
celo dostop do živil: "Po vseh vaseh Slovence neusmiljeno pretepajo in jim delajo škodo na imetju ter jim odrekajo vsako aprovizacijo."38 Anonimni dopisnik
iz Pliberka je sredi novembra takole opisal tamkajšnje razmere: "Primanjkuje
že vsega. Malo moke, ki so jo dobili, so razdelili med nemčurje, dočim Slovence
zmerjajo s 'čuši', jih gonijo na Srbsko in jim grozijo vse mogoče reči. Ni tobaka,
ni sladkorja in petroleja in ničesar. Pač pa se bližajo rekvizicije."39 Aprovizacijske
komisije po občinah so menda vodile sezname tistih, ki so domnevno glasovali za Jugoslavijo, ter jim odrekale osnovna živila, kot sta bila moka in sladkor. Maščevalci se niso ustavili niti pred zastrupljanjem živine. Kmetu Edvardu
Riglerju iz Sinče vasi so v eni noči zastrupili tri ducate svinj.40 Podobno se je zgodilo njegovi sokrajanki Mariji Kigler, ki ji je v drugi polovici oktobra poginilo 37
svinj in vol. Živinozdravnik je ugotovil, da je bila živina zastrupljena.41
Na udaru zmagovalcev so bili predvsem slovenski duhovniki, ki so dobivali grožnje lokalnih organizacij KHD, naj čimprej zapustijo svoje župnije.
Dogajalo se je tudi, kot je bilo v Velikovcu, da je mladina pod vplivom agita-
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Blaž Reichmann, V rajnki Avstriji in v stari Jugoslaviji. Spomini Bilčovščana na avstro-ogrsko monarhijo
in na Kraljevino Jugoslavijo, ur. Avguštin Malle (Celovec, 2013) (dalje: Reichmann, V rajnki Avstriji), str.
154–155 in 180–181. Poleg hiše Reichmannovih staršev so 19. novembra v Moščenici pogoreli še dve
hiši in več skednjev ("Požar", Slovenec, 23. 11. 1920, št. 268, str. 4).
"Iz naše Koroške", Slovenec, 20. 11. 1920, št. 266, str. 1.
"Preganjanje prošta Einspielerja", Slovenec, 14. 11. 1920, št. 261, str. 3.
"Pliberk", Slovenec, 24. 11. 1920, št. 269, str. 3.
"Koroške razmere po plebiscitu", Slovenec, 17. 11. 1920, št. 263, str. 2.
"Nemško barbarstvo", Slovenec, 23. 11. 1920, št. 268, str. 4.
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torjev preprečevala vstop slovenskim katehetom. Če pa so duhovniki vendarle vstopili v šolsko poslopje, so otroci pouk bojkotirali.42 Po nekaterih pričevanjih se je Hefter pritiskom vsaj sprva poskušal upirati, spet po drugih pa se
je prilagodil nemškonacionalnemu režimu.43 Številni primeri kažejo, da se je
poplebiscitna kampanja proti slovenskim duhovnikom dogajala tudi z njegovo vednostjo. Duhovnikom, ki so se med plebiscitno kampanjo najbolj izpostavili, je kvečjemu svetoval, naj se umaknejo v druge župnije ali v Celovec.
Večina duhovnikov, ki so agitirali za Jugoslavijo, je bila premeščenih v nemške
kraje, ali pa je Koroško zapustila. Že 22. novembra je krški ordinariat razpisal
mesta za 23 župnij, ki so jih po plebiscitu zapustili slovenski duhovniki. Hkrati
je bilo razpisanih 26 kompenzacijskih župnij za tiste, ki bi bili premeščeni.44
Skupno število izgnanih duhovnikov naj bi bilo najmanj 45. Samo od novembra 1920 do aprila 1921 jih je bilo po Udetovih podatkih premeščenih 39,
bodisi z ene slovenske župnije na drugo ali pa so bili nadomeščeni z nemškimi.45
Žrtev revanšizma je postal celo 75-letni prošt Matija Randl, ki je bil po prevratu generalni vikar za Slovensko Koroško, po plebiscitu pa so proti njemu
začeli zbirati podpise za izgon. Čeprav je bil invalid brez ene noge, se ni mogel
izogniti maltretiranju v obliki podoknic in prepevanja sramotilnih pesmi.46
Podobno se je godilo župniku Francu Treiberju, ki je imel glavne zasluge za
ustanovitev slovenske šole v Šentrupertu pri Velikovcu, kamor je nato povabil
mariborske šolske sestre. Po prevratu se je komaj rešil pred koroškimi brambovci. Šola je bila zaprta in močno poškodovana, njena knjižnica pa uničena.
Po jugoslovanski zasedbi Velikovca se je sicer vrnil, a je po plebiscitu moral
spet oditi. Izdana je bila namreč okrožnica za prebivalce cerkvene občine, da je
treba izgnati župnika in šolske sestre, ker so bili bojda "veliki hujskači" za Kraljevino SHS. Če knezoškof te zahteve ne bi izpolnil, "bi se pač maščevali na svojo
pest".47 Treiber se je moral zateči v lavantinsko škofijo, kjer je dobil župnijo Šmiklavž pri Slovenj Gradcu.48 Tudi župnik na Rudi Ivan Starc je od KHD kmalu po
plebiscitu prejel grozilno pismo, naj odide, "da ne bo brez potrebe tekla kri".
Krški škofijski ordinariat je reagiral tako, da je Starca odpoklical v Celovec.49
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"Koroško", Slovenec, 16. 12. 1920, št. 286, str. 2.
"Iz Koroške", Slovenec, 24. 11. 1920, št. 269, str. 3.
"Koroško", Slovenec, 16. 12. 1920, št. 286, str. 2.
Ude, "Po plebiscitu", str. 77–83.
"Koroške razmere po plebiscitu", Slovenec, 17. 11. 1920, št. 263, str. 2.
"Nemška gonja proti župniku Treiberju", Slovenec, 4. 11. 1920, št. 252, str. 3.
Simon Trießnig, "Treiber, Franc", v: Enzyklopädie der slowenischen Kulturgeschichte in Kärnten/
Koroška. Von den Anfängen bis 1942, I–III, ur. Katja Sturm-Schnabl in Bojan Ilija Schnabl (Wien–
Köln–Weimar, 2016) (dalje: ESKK), III, str. 1367–1368.
"Preganjanje koroških Slovencev", Slovenec, 11. 11. 1920, št. 258, str. 2.
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Kljub močnim pritiskom nemškonacionalnih nasprotnikov se je Starcu uspelo
obdržati na Koroškem ter je bil vse do "anšlusa" med najbolj aktivnimi voditelji
slovenskega političnega in gospodarskega udejstvovanja.50
Veliko pozornosti je v tisku vzbudila usoda tinjskega prošta Gregorja
Einspielerja, ustanovitelja in dolgoletnega voditelja Katoliško-političnega in
gospodarskega društva za Slovence na Koroškem. Begunec je prvič postal že
v začetku leta 1919 med novoletno ofenzivo koroških brambovcev, ko se je
moral umakniti iz Tinj in zateči v Pliberk. Po plebiscitu se je spet znašel v težavah. S pomočjo jugoslovanskega orožništva je nekako dobil nazaj pohištvo, ki
so mu ga med izgnanstvom pokradli okoliški kmetje. 3. novembra 1920 je odšel
ponj v Tinje, misleč, da so tam še jugoslovanski orožniki.51 Toda ti so malo prej
odšli, pričakala pa ga je sovražno nastrojena množica moških in žensk, ki je
začela nanj kričati in ga psovati:
Od Heimatdiensta nahujskana druhal v Tinjah, ki so sploh znane po surovosti
nemškutarskega, od Nemcev zapeljanega in posurovelega prebivalstva, je že
naloženo pohištvo s silo odvzela in častitljivega gospoda prošta pretepala, ga
suvala in mu pljuvala v obraz. Nemško orožništvo je bilo naprošeno za pomoč
in je prošta le v toliko ščitilo, da ga druhal ni ubila, sicer je pa izjavil orožniški
poveljnik, da ga ne more ščititi, ker se noče zameriti domačemu prebivalstvu.52

Pohištvo so razgrabili protestniki, prošt je uspel z vozom rešiti samo nekaj
manj vrednih kosov. Neka ženska mu je obesila okoli vratu star srp in kričala:
"Vzemite tudi to s seboj." Medtem je prišla mimo žena trgovca Tutscherja, ki so
jo sumili, da je glasovala za Jugoslavijo. Ženske so jo napadle in preteple. Prošt
je zapustil Tinje pod varstvom bajonetov.53 Einspieler se je pritožil pri distriktnem svetu v Pliberku, ki pa mu za varnost ni mogel jamčiti in mu je poslal 8.
novembra zgolj avto, da ga je odložil na meji. Slovenec je opozoril na dvojna
merila plebiscitne komisije, ki je med plebiscitno kampanjo vehementno raziskovala domnevne nepravilnosti proti Nemcem, kasneje pa ni ukrepala proti
nasilju KHD.54 Einspieler se je moral v začetku januarja 1921 odpovedati tinjski
proštiji in se zateči v lavantinsko škofijo, kjer je bil nato do smrti župnik pri Sv.
Juriju v Slovenskih goricah.55
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Josef Till, "Starc, Johann", v: ESKK, III, str. 1291–1293.
"Nemška Avstrija izganja Slovence", Slovenec, 10. 11. 1920, št. 257, str. 2; "Preganjanje prošta
Einspielerja", Slovenec, 14. 11. 1920, št. 261, str. 3.
"Preganjanje koroških Slovencev", Slovenec, 11. 11. 1920, št. 258, str. 2.
"Preganjanje prošta Einspielerja", Slovenec, 14. 11. 1920, št. 261, str. 3.
"Preganjanje koroških Slovencev", Slovenec, 11. 11. 1920, št. 258, str. 2.
Josef Till, "Einspieler, Gregor", v: ESKK, I, str. 302.
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Ob šovinističnih izpadih deželnih oblasti, ki so po hitrem postopku zdesetkale slovensko inteligenco na Koroškem, se je verjetno zamislil tudi Valentin
Podgorc, dolgoletni tajnik Mohorjeve družbe, ki se je na plebiscitu kljub slovenski narodni drži odločil za Avstrijo. Toda ta prepričani avstrijski monarhist je kot
pridigar pri Sv. Duhu v Celovcu vendarle ostal zvest slovenstvu. Za odpadništvo
pa je bil kasneje dobro nagrajen duhovnik Josef Feinig (Fajnik), ki je med plebiscitnim bojem agitiral za Avstrijo v Borovljah, nato pa dobil mesto kanonika pri
Gospe Sveti.56 Tako je znamenita slovenska romarska pot prišla v roke "Nemcem prijaznega Slovenca", ki je bil za svoje delovanje v času plebiscita nagrajen
s Koroškim križcem.57 Po spletu zgodovinskih okoliščin je isti duhovnik nato
pomladi 1945 ob prihodu jugoslovanskih partizanov na Gosposvetsko polje
slednje sprejel zelo prijazno, o čemer pričajo celo fotografije.
Župnika Trunka, ki se v diplomatskem boju za Koroško močno izpostavil
in se kot izvedenec udeležil tudi pariške mirovne konference, so denuncianti
v KHD obtožili, da je po hišah prirejal politične shode, zato so ga izgnali iz rojstnih Bač. Umaknil se je po zaščito k Hefterju, a mu je slednji zgolj svetoval, naj
se – pri komaj 51. letih starosti – upokoji. Kljub temu Trunk tudi po upokojitvi
ni miroval in se je povezal s Podgorcem. Skupaj sta prevzela zahtevno nalogo
ponovnega političnega in gospodarskega organiziranja koroških Slovencev.58
Leta 1921 sta ustanovila prvi slovenski časnik na Koroškem po plebiscitu, a je
moral Trunk kmalu nato zapustiti domovino in se odseliti v ZDA.59 Med duhovniki, ki so na Koroškem vztrajali, je imel pomembno vlogo tudi župnik v Škocjanu Vinko Poljanec, od leta 1921 – sprva poleg Ferda Kraigerja, od volitev
leta 1925 pa dr. Franca Petka – eden od dveh slovenskih narodnih poslancev
v koroškem deželnem zboru.60 Ko sta Poljanec in Kraiger septembra 1922
želela škofu izročiti spomenico s pritožbami slovenskih vernikov, je sploh ni
želel sprejeti. To je bil nedvomno eden od viškov škofove uslužnosti zahtevam
KHD.61 Odnosi s sedežem ljubljanske in lavantinske škofije so ostali še dolgo po
plebiscitu hladni, kar je spričo velikega števila izgnanih slovenskih duhovnikov
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Reichmann, V rajnki Avstriji, str. 174–175 in 184–185.
Po plebiscitu je bilo tudi govora o tem, da naj bi Feinig urejal časopis "domovini zvestih" Slovencev ("Iz
naše Koroške", Slovenec, 20. 11. 1920, št. 266, str. 1).
Klemenčič, Jurij Trunk med Koroško in Združenimi državami Amerike, 152–153.
Tone Zorn, "Glas pravice – prvi slovenski časnik na avstrijskem Koroškem po plebiscitu", Časopis za
zgodovino in narodopisje 46 = 11 (1975), št. 2, 323–329. Prim. Matjaž Klemenčič, "Jurij Trunk: duhovnik, narodni buditelj, publicist, izseljenec", Studia Historica Slovenica 13 (2013), št. 2–3, str. 621–638,
tu 632.
130 let Družbe sv. Mohorja v Celovcu. Zbornik, uredil Franc Kattnig (Celovec, 1983), 64.
Ude, "Po plebiscitu", str. 82–83.
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Srečanje koroških Slovencev v Celju leta 1928 (Arhiv Manje Writzl)

z ozemlja krške škofije razumljivo.62
Toda maščevanje ni doletelo samo duhovnikov. Po Udetovih izračunih
so morali avstrijsko Koroško zapustiti vsi slovensko čuteči profesorji, sodniki,
odvetniki, notarji in uradniki. Oditi je moralo 61 slovenskih učiteljev, tistih, ki
so lahko ostali, pa ni bilo mogoče prešteti niti na prste ene roke. Pomanjkanje
učiteljskega kadra je seveda še pospešilo germanizacijo v učnem procesu. Edini
predvojni slovenski šoli, javno šentjakobsko in zasebno šentrupertsko, so obla-
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Februarja 1921 je prišlo celo do spora med Hefterjem in Jegličem glede imenovanja upravnega odbora Mohorjeve družbe, ki je sedež umaknila iz Celovca na Prevalje. Jeglič je namreč izvedel, da želijo
celovški člani izmed sebe izvoliti nov odbor, sam pa je hotel, da se ta sestavi iz članov, ki so na jugoslovanskem ozemlju. Pri tem ga je motil zlasti Podgorc, "ker na nemško stran nagiba in hitro zavozi".
Jeglič je pisal Hefterju, da mora biti upravni odbor sestavljen iz članov, ki delujejo v državi, kjer je njen
sedež. Toda bilo je že prepozno. Trunk je Jegliču prenesel Hefterjev odgovor, da je odbor že imenovan in cerkveno potrjen. Hefter je namreč menil, da bi bilo za Slovence koristno, če bi Mohorjeva
ostala v Celovcu. Vseeno je Jeglič pomladi 1929 Hefterja povabil na posvetitev Gregorija Rožmana za
pomožnega škofa in mu na željo slednjega namenil tudi vlogo soposvetitelja. Imenovanje rojenega
koroškega Slovenca na mesto, ki je obetalo skorajšnjo zamenjavo v samem vrhu ljubljanske škofije,
je imelo velik simbolični pomen. Toda Hefter je vabilo na Rožmanovo posvečenje zavrnil. Po mnenju poznavalcev verjetno to ni bilo toliko posledica narodnostnih razlogov, ampak bolj formalnih
okoliščin, ker je bil Rožman še vedno duhovnik krške škofije in bi moral prositi Hefterja za dovoljenje. Po drugi strani pa je treba ugotoviti, da so bile Hefterjeve pridige ob birmovanjih in vizitacijah v
dvojezičnih župnijah južne Koroške tudi po razpadu skupne države prevajane v slovenščino (Jegličev
dnevnik, str. 827 in 1018; Simon Trießnig, Der Kärntner slowenische Klerus und die nationale Frage
1920–1932 (Celovec–Ljubljana–Dunaj, 2000), str. 58–59). Ob stoletnici koroškega plebiscita se
seveda kaže zanimiva vzporednica ob posvečenju koroškega Slovenca Jožeta Marketza za krškega
škofa. Slovesnosti 2. februarja 2020 v celovški stolni cerkvi so se namreč udeležili tudi trije slovenski
nadškofje: ljubljanski Stanislav Zore, mariborski Alojzij Cvikl in beograjski Stanislav Hočevar.
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sti po plebiscitu zaprle. Ker je bil s tem med drugim kršen 69. člen Senžermenske pogodbe, so ju morale po pritožbi na Društvo narodov spet dopustiti, a so
pravila njunega delovanja prikrojile precej v škodo slovenskemu pouku.63
Begunci s Koroškega so našli zatočišče v jugoslovanski Sloveniji, kjer so jim
oblasti nudile podporo za hitro družbeno integracijo.64 Njihov sprejem je bil
v znaku vseslovenske solidarnosti.65 Ocene o skupnem številu pregnanih Slovencev, ki so po plebiscitu morali zapustiti deželo, so zelo različne. Najnovejša
enciklopedija slovenske kulturne zgodovine na Koroškem omenja kot pretirane starejše ocene o številu med 6.000 in 15.000. V članku Danijela Grafenauerja
lahko preberemo, da statistika ljudskega štetja v Jugoslaviji iz leta 1931 navaja
29.521 oseb, ki so bile rojene na ozemlju Republike Avstrije: 16.736 v Dravski
banovini, 6.350 pa v Savski banovini. Čeprav ni podatka o njihovem maternem
jeziku, je mogoče sklepati, da gre večinoma za Slovence. Realna ocena števila koroških beguncev naj bi se gibala med 2000 in 3000, vsaj tako kažejo najnovejše raziskave.66 Jasno pa je, da je bilo hitro zmanjševanje deleža Slovencev
med koroškim prebivalstvom nedvomno posledica kombinacije asimilacijskih
ukrepov in načrtnih pregonov.

Prva revizionistična pobuda
Avstrijska vladna politika je po dobljenem plebiscitu seveda hitela z implementacijo zahtev medzavezniške plebiscitne komisije in konference veleposlanikov v Parizu. Državni sekretar za zunanje zadeve dr. Karl Renner, ki je še
na predvečer glasovanja dvomil v uspeh in je razmišljal o kompromisni rešitvi
koroškega problema, je v javnosti zagovarjal striktno upoštevanje Senžermenske pogodbe. Zavračal je vsakršno možnost njene revizije, češ da je Avstrija z
mejo po Karavankah dobila svojo naravno južno mejo. Vsaka drugačna rešitev
bi bila po njegovem mnenju "prometno, politično in vojaško neznosna in bi
bila samo vir brezkončnih prepirov". Glede slovenske manjšine pa je poudarjal, da jo ščiti Senžermenska pogodba. Pri tem je pravice koroških Slovencev
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Ude, "Po plebiscitu", str. 77–83.
Prim. Danijel Grafenauer, "Koroški Slovenci-begunci in njihova družbena integracija v osrednji Sloveniji", v: Migracije in slovenski prostor od antike do danes, ur. Peter Štih in Bojan Balkovec
(Ljubljana, 2010) (dalje: Grafenauer, "Koroški Slovenci-begunci"), str. 474–487.
13. novembra 1920 je tako na primer mariborska dijaška kuhinja organizirala za begunske dijake s Koroškega Martinov večer. Mariborske dame so jim v različnih šotorih postregle z Martinovo
gosjo, purani, kranjskimi klobasami, z gnatjo, s sladkarijami, z ljutomerčanom, jeruzalemčanom in
šentpeterskim moštom. Kadilci so imeli na razpolago dovolj smotk in tobaka ("Za begunske dijake s
Koroškega", Slovenec, 12. 11. 1920, št. 259, str. 3).
Danijel Grafenauer, "Vertreibung 1920", v: ESKK, III, str. 1413–1416; Isti, "Koroški Slovenci-begunci",
str. 477.
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primerjal s položajem mariborskih Nemcev in zagotovil, da jih ne bo doletela
usoda slednjih.67
Medtem ko je Renner v javnosti prisegal na spoštovanje mednarodnih
pogodb, je avstrijski predstavnik v medzavezniški plebiscitni komisiji Albert
Peter-Pirkham v največji tajnosti sprožil novo diplomatsko akcijo. Točno en
mesec po plebiscitu se je namreč ločeno srečal z britanskim in francoskim članom komisije, polkovnikom Peckom in grofom Chambrunom. Očitno je ocenil, da lahko po nedavnem triumfu Avstrija zahteva še več. Peter-Pirkham je bil
že dolgo trn v peti slovenskih politikov, saj je imel v začetku leta 1919 usodno
vlogo že pri delovanju Milesove komisije, ki je imela na vesti za Slovence neugodno arbitražno mnenje glede razmejitve na Koroškem po Karavankah. Čeprav
je nastopal kot "zasebnik", je iz njegove korespondence z avstrijskim ministrstvom za zunanje zadeve, ki ga je iz Rennerjevih rok prevzel dr. Michael Mayr,
razvidno, da je tudi glede revizionističnih zahtev užival določeno podporo v
vladnih krogih. Slednji so sicer uradno še vedno nastopali kot lojalni izvrševalci
Senžermenske pogodbe, čeprav so bili do velikega dela njenih določb kritični.
V pogovoru s Chambrunom je Peter-Pirkham najprej načel vprašanje pripadnosti Mežice, ki je podobno kot Jezersko pripadla Jugoslaviji brez plebiscita. Kot povod je omenil, da naj bi dobival prošnje prebivalcev Mežiške doline za
organizacijo plebiscita. Po mnenju Peter-Pirkhama naj bi bilo v Mežici vzdušje
podobno kot v coni A, torej naklonjeno Avstriji. Chambrun mu je odgovoril,
da ga je o problematiki že obvestil ravenski graščak Johann Duclas grof Thurn,
zato bo o tem spregovoril po vrnitvi v Pariz tudi z diplomatskimi kolegi. Pri tem
so prišle na dan tudi Chambrunove simpatije do nekdanje monarhije. Izrazil je
namreč prepričanje, "da bo stara Avstrija ponovno vstala in sicer prej, kot bi si
mislili". Podvomil je v kompatibilnost katoliških Slovencev in Hrvatov s pravoslavnimi Srbi v Jugoslaviji, pri čemer je omenil, da so tudi Avstrijci nasprotniki
pravoslavnih Srbov, kar naj bi jih povezovalo s Slovenci in Hrvati. Kar zadeva
Mežiško dolino, je menil, da je to vprašanje za Društvo narodov, v katerega naj
bi bila Avstrija tudi kmalu sprejeta. Chambrun je ob omembi jugoslovansko-italijanskih pogajanj sprožil tudi vprašanje pripadnosti jeseniškega območja.
Peter-Pirkham se je sicer zavzel, da se ga Jugoslaviji vzame, ni pa bil za njegovo
priključitev Avstriji. To bi namreč pomenilo "absolutno oviro" pri sporazumevanju s Kraljevino SHS, zato bi bilo bolje, da ga dobi Italija.68 V spominih na svojo
diplomatsko dejavnost Peter-Pirkham tega pogovora s Chambrunom ni omenil, se je pa pohvalil, da je z grofom uspel vzpostaviti zaupen odnos že med ple-
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"Renner reklamira karavanško granico", Jutro, 17. 10. 1920, št. 49, str. 1.
Österreichisches Staatsarchiv, Archiv der Republik, Auswärtige Angelegenheiten, Neues politisches
Archiv, Liasse Österreich (dalje: ÖSTA/ADR, AA, NPA, LÖ), karton 241, poročilo Peter-Pirkhama
Mayrju, 10. november 1920.
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biscitno kampanjo. Dobre stike sta ohranila tudi kasneje, ko je bil Chambrun
leta 1926 imenovan za poslanika na Dunaju.69 Vsekakor pa omenjene izjave
postavljajo pod vprašaj grofovo domnevno naklonjenost jugoslovanskim zahtevam v plebiscitni komisiji.
Tudi v pogovoru z britanskim komisarjem 10. novembra 1920 je Peter-Pirkham sprožil vprašanje Mežiške doline. Peck je podobno kot Chambrun menil,
da je to tema za Društvo narodov. Glede Jesenic je Peck predlagal, naj mu Peter-Pirkham izdela ustrezno spomenico. Enako sta se dogovorila glede Mežice in
vprašanja revizije meje na Štajerskem, kjer je Peter-Pirkham predlagal prestavitev meje na Pohorje ter se v zvezi s tem povezal s štajerskim deželnim glavarjem
Antonom Rintelenom in deželno vlado v Gradcu.70 Glavni cilj revizionistov je
bil razpis plebiscita, ki bi omogočil ponovno odločanje o usodi Maribora.71
Peter-Pirkham je v skladu z dogovorom res sestavil spomenici o jeseniškem
in mežiškem vprašanju. Kar zadeva korekcijo meje na Štajerskem, je poseben
memorandum na njegovo pobudo izdelala Rintelenova deželna vlada.72 Za jeseniško območje (izraza "trikotnik" ni uporabljal) je Peter-Pirkham sicer v spomenici priznal, da sodi jezikovno in nacionalno h Kranjski, a je življenjsko pomemben tudi za Avstrijo in Italijo. Prek Jesenic gre namreč železniška povezava "velikega srednjeevropskega pomena" med Trstom in Dunajem ter naprej s Češkoslovaško in Bavarsko. Kot je ugotavljal Peter-Pirkham, je Dunaj s Trstom povezovala
tudi železnica prek Ljubljane, a je bila ta 19 km daljša ter že pred vojno ni mogla
sprejemati celotnega prometa med Dunajem in Trstom. Gospodarski vzpon
Trsta na predvečer prve svetovne vojne naj bi bil v prvi vrsti rezultat prometa
prek Jesenic. Toda ta železniška proga po vojni ni več zaživela, njena trasa pa je
bila razdeljena med tri države. Odsek med Linzom in karavanškim predorom je
ostal avstrijski (cca 360 km), med karavanškim in bohinjskim predorom je pripadel Jugoslaviji (cca 40 km), zadnji del do Trsta pa Italiji (cca 130 km). Četudi
naj bi promet po progi v bližnji prihodnosti spet stekel, pa je Peter-Pirkham pričakoval številne zamude na mejnih prehodih in druge ovire. Ker naj bi bil Trst
odvisen predvsem od prometa z avstrijskim zaledjem, Avstriji pa naj bi še naprej
tudi v skladu s 311. členom Senžermenske pogodbe pripadal neoviran dostop do
morja, bi bila potrebna korekcija meje. Peter-Pirkham je omenil dve možnosti:
ali območje okoli jugoslovanskega dela proge priključiti Italiji ali Avstriji. Sam se
je zavzel za prvo opcijo. Če bi namreč ozemlje dobila Avstrija, bi bilo s tem pod
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Albert Peter-Pirkham, "Meine außenpolitische Tätigkeit im Kampfe um Kärnten", Carinthia I 150
(1960), str. 582–602, tu 596–597.
ÖSTA/ADR, AA, NPA, LÖ, karton 241, poročilo Peter-Pirkhama Mayrju, 10. november 1920.
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vprašaj postavljeno načelo, ki so ga zagovarjali na plebiscitu, da so Karavanke
naravna meja. Prav tako pa bi bilo z upravno-tehničnega vidika to ozemlje lažje
upravljati iz Trbiža kot pa iz Celovca ali Beljaka. Menil je, da bi Jugoslavija s tem
izgubila zgolj 850 km² ozemlja, od katerega je četrtina tako ali tako neproduktivna. Na drugi strani meje bi ostalo okoli 17.000 Slovencev. A kaj pomeni ta številka
v primerjavi z 280.000 km² in štirinajstimi milijoni prebivalcev Jugoslavije, se je
retorično vprašal Peter-Pirkham. Da bi s takšno rešitvijo že tako ali tako razkosano slovensko etnično ozemlje postalo še bolj razdeljeno in bi še več Slovencev
ostalo izven matične države, koroškega diplomata očitno ni nič skrbelo.73
Če je bil Peter-Pirkham jeseniško območje pripravljen velikodušno odstopiti italijanskim zaveznikom, pa bi Mežiško dolino raje videl v Avstriji. Tudi v
tem primeru je moral v uvodu spomenice priznati, da so po občevalnem jeziku
tu Slovenci v večini, saj naj bi jih bilo 12.000, Nemcev pa 3000. Toda spet je ugotovil, da jezikovne razmere ne morejo biti edini kriterij pri definiranju interesov
prebivalstva. V gospodarskem in prometnem smislu naj bi bila Mežiška dolina
precej bolj navezana na Celovec kot na Maribor, še manj pa na Celje. Seveda je
izpostavil tradicionalni pomen rudarstva in industrije v Mežiški dolini za Avstrijo, ki je po prevratu ostala brez vitalnega dotoka svinca in premoga. Zanimivo
pa je, da se je skliceval tudi na politične razloge še iz časov habsburške monarhije. Po mnenju Peter-Pirkhama se je namreč slovensko narodno gibanje tu še
manj zasidralo kot v bivši plebiscitni coni A. To naj bi se pokazalo pri zadnjih
predvojnih državnozborskih volitvah leta 1911, ko je v Mežiški dolini zgolj 47
% glasov pripadlo slovenskemu kandidatu. Tudi deklaracijsko gibanje ob koncu
vojne je tu doživelo neuspeh, saj se je 6 občinskih odborov izreklo proti Majniški deklaraciji. Peter-Pirkham je izračunal, da so omenjene občine obsegale 9000 prebivalcev, za Majniško deklaracijo pa sta se izrekli zgolj dve s skupaj
2000 občani (en odbor se sploh ni izrekel). Seveda je treba upoštevati, da je bilo
prebivalstvo večinoma delavskega porekla, torej pod vplivom avstromarksistov. S tega vidika niti ni presenetljivo, da se je leta 1920 prvomajski praznik s
3000 udeleženci po pisanju Peter-Pirkhama sprevrgel v "viharna izrekanja pripadnosti koroški domovini". Tako je sklenil spomenico z ugotovitvijo, da pretežna večina prebivalstva Mežiške doline "noče nič slišati o priključitvi k Jugoslaviji, ampak si želi ostati pri Koroški in Avstriji".74
Kot že ugotovljeno, tretja spomenica, ki jo je Peter-Pirkham predal Chambrunu in Pecku, ni bila njegovo delo, ampak so jo pripravili na graški deželni
vladi. V francosko pisanem dokumentu so bila uvodoma izpostavljena velika
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ÖSTA/ADR, AA, NPA, LÖ, karton 241, spomenica Peter-Pirkhama o jeseniškem območju, 15. november 1920, verzija v nemščini.
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avstrijska pričakovanja glede odločitev pariške mirovne konference. Toda izkazalo se je, da jih Senžermenska pogodba ni izpolnila, kar je bilo razvidno tudi pri
razmejitvi na Štajerskem. V spomenici je bilo pojasnjeno, da je avstrijska delegacija pričakovala, kako bo tam meja potegnjena južno od Drave po Pohorju in
bi Maribor pripadel Avstriji. Tudi v memorandumu so bili poudarjeni predvsem
že na mirovni konferenci navedeni gospodarski vidiki večstoletne povezanosti
Maribora s severno Štajersko, njegova pomembna lega železniškega vozlišča in
pomen bližnje hidroelektrarne Fala za preskrbo avstrijskega zaledja. Ponovljena je bila tudi zahteva, da mora Avstrija iz gospodarskih in prometnih razlogov
nadzorovati celoten trikotnik Bruck–Maribor–Beljak. Na koncu memoranduma je bil poudarjen predlog za organizacijo plebiscita, ki bi ga nadzirale velesile,
naslovljen na Društvo narodov.75
Kmalu po izgubljenem koroškem plebiscitu je jugoslovanska diplomacija
doživela nov poraz. Italijanskim državnikom je namreč po mučnih pogajanjih
z Jugoslovani uspelo 12. novembra 1920 izsiliti podpis Rapalske pogodbe, s
katero je četrtina slovenskega etničnega ozemlja s približno 300.000 prebivalci pripadla italijanski kraljevini.76 Anton Korošec se glede ratifikacije Rapalske
pogodbe dolgo ni želel javno izreči. Toliko bolj pa je bil zgovoren Ivan Hribar,
nekdanji ljubljanski župan, ki je bil tedaj jugoslovanski poslanik v Pragi. Menil
je, da bi bilo potrebno Rapalsko pogodbo ratificirati, saj bi v nasprotnem primeru obveljal Londonski pakt, ki je bil za Kraljevino SHS še bolj neugoden. Menil
je, da je bila odločitev Beograda "tudi brez tega pod vtisom izida in neuspeha
koroškega plebiscita". Rapalska pogodba naj bi bila po Hribarjevem mnenju za
obe strani bolj ugodna, kot pa je to veljalo za dotedanji nejasni položaj: "Belgrajska vlada bo lojalno izpolnila vse svoje obveznosti, akoravno bodo narodnostna čustva kdaj nasprotna nameram vlade."77
Na srečo slovenskih politikov se pobuda Peter-Pirkhama, da bi Avstrijci s
pomočjo Britancev in Francozov dosegli mejne popravke, ni materializirala.
Vse tri revizionistične memorandume je sicer v začetku decembra 1920 posredoval tudi na zunanje ministrstvo.78 Na Dunaju so prizadevanja Peter-Pirkhama
pozdravili, a so menili, da čas za diplomatsko akcijo v tej smeri (še) ni bil pravi.
Dunajska vlada je namreč imela takrat tudi precej drugih zahtevnih nalog. Zdi
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ÖSTA/ADR, AA, NPA, LÖ, karton 241, spomenica štajerske deželne vlade o Mariboru in Pohorju, verjetno nastala novembra 1920.
Pogodba je bila podpisana v obmorskem mestu Sveta Margareta pri Rapallu, na ligurijski riveri jugovzhodno od Genove. V tisku se tako pojavlja tudi poimenovanje pogodbe po Sveti Margareti, kjer "se
je v sijajni vili ob šumečem šampanjcu z zlatim peresom podpisal sporazum, ki je zadal Slovencem
najhujši udarec" ("Peč – Jalovec", Slovenec, 14. 12. 1920, št. 284, str. 2).
"Poslanik Ivan Hribar o sanmargeritski pogodbi", Slovenec, 19. 11. 1920, št. 265, str. 3.
ÖSTA/ADR, AA, NPA, LÖ, karton 241, dopis Peter-Pirkhama zunanjemu ministrstvu, 4. december
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se, da je imel pri odklonilnem stališču ključno vlogo avstrijski konzul v Beogradu Maximilian Hoffinger. V depeši 25. novembra 1920 je poročilo o pogovorih
Peter-Pirkhama s Peckom in Chambrunom komentiral s precejšnjo mero skepse. Poudaril je, da bi vsak takšen poskus povzročil v Kraljevini SHS "nepojmljivi
vihar ogorčenja". Zaradi neuspehov na Koroškem in v Rapallu je bilo namreč
jugoslovansko javno mnenje zelo razburjeno, zato bi se beograjska vlada odločno zoperstavila takšnim poskusom revizije meja. Hoffinger je poleg tega izrazil
dvom glede ravnanja Italije, ki je bila po Rapalski pogodbi Jugoslaviji bolj naklonjena. Sploh bi avstrijsko iskanje podpore pri Franciji povzročilo ostre reakcije
italijanskega tiska, saj bi v tem videlo poskus obnove habsburške monarhije in
z njo povezanega razkosanja Kraljevine SHS. To so po Hoffingerjevem mnenju potrjevale tudi Chambrunove izjave o vstajenju stare Avstrije. Ob takšnem
razvoju dogodkov bi se znala zveza med Beogradom, Rimom in Prago proti
habsburški restavraciji iz preventivne spremeniti v povezavo, ki bo do Avstrije
direktno sovražna. Hoffinger je zaključil depešo s pozivom, da Avstrija pobude
Peter-Pirkhama ne sme uradno sprožiti vsaj tako dolgo, dokler ne dobi povsem
jasnih zagotovil Francije in Velike Britanije.79
Na zunanjem ministrstvu so podprli Hoffingerjeva razmišljanja. Dobil je
zagotovilo, da Avstrija vprašanj Mežiške doline in pohorske meje ne bo predložila Društvu narodov. Na ministrstvu so namreč menili, da za takšno akcijo
ne bi dobili zadostne podpore. Po drugi strani pa se zanjo niso odločili iz obzirov do Jugoslavije, ki si je povrhu še prizadevala, da Avstrija sploh dobi vabilo
v Društvo narodov. V vladi so se zavedali, da je potrebno ozemeljska vprašanja
obravnavati z veliko mero opreznosti, pri čemer niso bila razmejitvena vprašanja z Italijo in Češkoslovaško nič manj pomembna od koroške in štajerske
meje. Sploh pa bi bilo potrebno za predstavitev pobude v Društvu narodov
opraviti temeljitejše in bolj sistematične priprave.80 Zanimivo je, da se zunanje
ministrstvo v odgovoru Hoffingerju sploh ni opredelilo do jeseniške problematike. A tudi takšna ignoranca dokazuje, da Peter-Pirkham na Dunaju ni imel več
podpore za svojo antijugoslovansko tajno diplomacijo. To sicer ni pomenilo,
da je avstrijska politična elita obupala nad možnostjo revizije Senžermenske
pogodbe. Kot je ugotavljal nekdanji zunanji minister Ottokar Czernin, slednja
naj ne bi bila dokončna rešitev, a mejnih korektur v tistem času realno ni bilo
mogoče doseči.81 Avstrijci so bili (zaenkrat) zadovoljni z izkupičkom na koroškem plebiscitu, pri čemer so brez večjih težav nevtralizirali jugoslovanske pritožbe zaradi ravnanja s slovensko manjšino.
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ÖSTA/ADR, AA, NPA, LÖ, karton 241, Hoffingerjeva depeša zunanjemu ministrstvu, 25. november
1920.
ÖSTA/ADR, AA, NPA, LÖ, karton 241, depeša zunanjega ministrstva Hoffingerju, 4. december 1920.
"Avstrija", Slovenec, 19. december 1920, št. 289, str. 1.

587

A. Rahten: Koroška po plebiscitu

Nemoč jugoslovanske diplomacije
Jugoslovanski diplomatski porazi po prvi svetovni vojni so se odražali v veliki
razkosanosti slovenskega etničnega ozemlja. Glavno glasilo katoliških narodnjakov je izračunalo, da je pod "tujim jarmom" ostalo okoli pol milijona Slovencev. Največ pod Italijo, kjer je po Rapalski pogodbi živelo okoli 154.000 Slovencev z Goriškega, 83.000 rojakov iz nekdanje Kranjske, 70.000 iz Trsta, 56.000
iz Rezije in Furlanije ter 2000 iz bivše avstrijske Koroške (Kanalska dolina). Pod
Avstrijo je ostalo okoli 130.000 koroških in štajerskih Slovencev, 20.000 pa še v
madžarskem Porabju.82 Četudi so bile te številke nekoliko zaokrožene navzgor,
ni mogoče spregledati dejstva, da so Slovenci živeli kar v štirih državah.
Šok zaradi poraza na koroškem plebiscitu je postavil pod vprašaj tudi slovenska politična prizadevanja za konsolidacijo jugoslovanske države. Celo
slovenski liberalci pod vodstvom Gregorja Žerjava, ki so bili vneti zagovorniki
jugoslovanskega integralizma, so zahtevali odločnejši nastop diplomacije. To je
bilo razvidno tudi v zaostrenem besednjaku njihovega glasila Jutro, ki v poplebiscitnih dneh ni skoparilo s kritikami:
Omalovaževati koroško vprašanje more le človek, ki omalovažuje jugoslovansko vprašanje. /…/ Rana je pregloboka in gladka beseda ne pomaga. Treba
je dejanja. Koroška stvar se mora iz Celovca premestiti v Pariz. Beseda in črka
mirovne pogodbe more plašiti le malodušne. Mi se nahajamo v tako težkem
položaju, da nas more spasiti le nezlomljiva odločnost. To zahtevamo od svojih
državnikov.83

Toda pozivi koroških Slovencev, naj jih Kraljevina SHS vendarle zaščiti, so
v prvih mesecih po plebiscitu ostali omejeni večinoma na politične izjave za
domačo rabo, saj je bil to čas volitev v konstituanto nove države. Oblasti v jugoslovanski Sloveniji so svojo nemoč, da bi vplivale na položaj v sosednji državi,
kompenzirale z zmanjševanjem pravic nemške manjšine doma. Zlasti restriktivne poteze na področju šolstva, ki so bile najbolj očitne v Ljubljani in na Štajerskem, kjer je prišlo hitro do zloma "trdnjavskega trikotnika", so bile pogosto
odziv na usihanje slovenske manjšine na Koroškem. Toda v teh primerjavah je
bil položaj koroških Slovencev praviloma precej slabši.84 Seveda je bilo vpraša-
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"Koliko Slovencev in Hrvatov je pod tujim jarmom?", Slovenec, 11. 12. 1920, št. 282, str. 2.
"Veleposlaniška konferenca o koroškem vprašanju", Jutro, 17. 10. 1920, št. 49, str. 1.
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in the Serb, Croat, Slovene Kingdom (Ljubljana, 1925). Gre za študijo s primerjalno analizo položaja manjšin v Avstriji in Kraljevini SHS. Erhartičeva študija je izšla pri istega leta ustanovljenem
Manjšinskem inštitutu v več jezikih, nastala pa je predvsem kot odgovor na nastop avstrijskega kanclerja Rudolfa Rameka.

588

S tudia
H istorica
S lovenica

nje reciprocitete pri zaščiti manjšinskih pravic tudi predmet parlamentarnih
razprav, kar je vplivalo tudi na odnose med državama.85
Renner je na vprašanje reciprocitete pri zaščiti manjšin opozoril tudi 15.
oktobra 1920 v svojem prvem govoru po plebiscitu v Narodni skupščini. Priznal je, da se je za Avstrijo izreklo ozemlje s slovansko večino, kar je pojasnil
predvsem z gospodarskimi razlogi, pri čemer ni pozabil pomembne vloge
koroškega delavstva. Glasovanje pa je bilo tudi dokaz, da ima sicer "tako opsovana" Avstrija "kot mirna republika brez militarizma nedvomno privlačno
silo". Opozoril je, da dobro razume bolečino Jugoslovanov in zlasti Slovencev,
saj imajo Avstrijci podobne izkušnje z rojaki na Južnem Tirolskem in Češkem:
"Jugosloveni nam na podlagi plebiscita odstopajo približno 30.000 soplemenjakov, mi pa smo brez glasovanja izgubili vse Nemce na mariborskem in celjskem ozemlju ter kočevske Nemce. Bilanca se torej sklepa z ogromno aktivo za
Jugoslavijo." Izrazil je prepričanje, da bodo po določitvi meja na jugu izginile
vse ovire na poti k dobrososedskim odnosom.86
Kljub spravljivemu tonu nekdanjega kanclerja, ki je kmalu nato pristal v
opoziciji, bilateralni spor med državama glede zaščite manjšin ni prenehal.
Nasprotno, vedno bolj se je prenašal tudi na mednarodno raven, kjer sta diplomaciji sosednjih držav iskali podporo pri velesilah. Obe strani sta s prstom kazali druga na drugo in zanikali lastne probleme. Tipičen primer je bilo delovanje
dolgoletnega avstrijskega poslanika v Londonu Georga Alberta Franckensteina,
ki je jugoslovanske pritožbe glede poplebiscitnega preganjanja koroških Slovencev v Avstriji označeval v pogovorih z britanskimi diplomati kratkomalo za
laži, ravnanja koroških oblasti pa za spravna prizadevanja.87 Po drugi strani pa
so se jugoslovanske oblasti znašle tudi pod pritiskom Društva narodov, ki naj bi
v skladu s Senžermensko pogodbo jamčilo za spoštovanje jezikovnih in verskih
pravic v Kraljevini SHS in Češkoslovaški.88
Slovenski politiki so opozarjali, da je bil boj za avstrijsko Koroško v bistvu
samo prvi korak do njene vključitve v Nemčijo.89 Ko je bila v začetku decembra 1920 na dunajski univerzi organizirana slovesnost ob zmagi na koroškem
plebiscitu, je na njej nastopil tudi nekdanji namestnik policijskega ravnatelja in
cenzor v Ljubljani dr. Michael Skubl. Njegovo sporočilo je bilo obarvano povsem pangermansko: "Še je pokrita dolina z gosto meglo, ki ovira razgled, ven-
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Prim. Položaj nemške manjšine v Jugoslaviji in položaj Slovencev v Avstriji. Iz govora g. senatorja dr.
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dar se svetlikajo s karavanških grebenov prvi žarki, ki naznanjajo veliko jutro
Vsenemčije."90 Takšne in podobne prisege so Brejc in nekateri drugi slovenski
politiki označevali za kršitev Senžermenske pogodbe, "anšlus" pa bi po njihovem mnenju izničil plebiscitno odločitev in omogočil jugoslovansko priključitev Koroške.
Vseeno je jugoslovanska diplomacija podprla vključitev Avstrije v Društvo
narodov, kar je bilo pozdravljeno tudi v slovenskem tisku. Slovenec je opozoril,
da je avstrijska diplomacija uspela pridobiti simpatije antantnih držav. To se je
odrazilo tudi med pripravami na koroški plebiscit:
Ententa vidi v dobrodušnem Dunaju celo Avstrijo in vendar je n. pr. med lojalnimi
Dunajčani in koroškimi Nemci velikanska razlika v značaju, mišljenju in hotenju,
da bi jih mogli primerjati z golobčki in strupenimi gadi. Usmiljenje do Dunajčanov
je odtrgalo od naše države dober kos slovenskega ozemlja in je izročilo naše brate
germanizmu, suženjstvu in trpinčenju, kakor ga razumejo samo obmejni Nemci.
Dobrodušnemu Dunaju se niti sanja ne, kaj da uganjajo n. pr. koroški Nemci z
našim ljudstvom na Koroškem. In nemško-avstrijski imperializem še ni nasičen
ter še vedno – četudi brezupno – stega roke po slovenskih krajih ob meji, vsled
česar med našo državo in Avstrijo še ni tistih prijateljskih odnošajev, ki bi bili naravni in v korist obeh držav.91

Avtor je članek sklenil z opozorilom, da bo morala jugoslovanska diplomacija v prihodnosti razmere v Avstriji spremljati bolj pozorno. Pri tem bi bilo
treba postaviti na prava mesta prave ljudi, ne pa se zadovoljiti "s prostimi, frazerskimi poročili v gotovem delu časopisja o habsburškem gibanju, o simpatijah za Habsburžane med našimi državljani, ki so diktirana zgolj iz strankarskih
vzrokov in morejo duhove samo priklicati, ki jih sedaj ni".92 Glasilo katoliških
narodnjakov je s tem verjetno ciljalo na poročanje konkurenčnega Jutra, ki se
je zgražalo nad lastniki ljubljanskih kavarn, češ da so na željo nekaterih gostov
imeli na razpolago monarhistično glasilo Das neue Reich.93
A če je bila restavracija habsburške monarhije za slovensko politično elito
tabu, pa tega ni mogoče reči za njene revizionistične načrte glede meje z avstrijsko republiko:
Koroško so nam vzeli po krivici. In prav to upanje, da nepoštenost in krivica ne
more trajno zmagati, to prepričanje je naša moč. Sirota Jerica je našla svojo mater,
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Prav tam.
"Das neue Reich", Jutro, 15. 12. 1920, št. 99, str. 2.
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tudi Koroška bo še našla svojo živo mater Jugoslavijo. Pepelka je bila rešena
hudobne mačehe, tudi za tužni Korotan še sije solnce za oblaki. Le kdaj bodo
izginili ti oblaki?94

Vprašanje takrat vodilnega slovenskega dnevnika je ostalo neodgovorjeno.

Andrej Rahten
CARINTHIA AFTER THE PLEBISCITE
Retaliation, revisionism and persecution in the months
after the plebiscite

SUMMARY
The plebiscite of 10 October 1920 was probably the most important turning
point in the modern history of the Carinthian Slovenes. According to the stipulations of the Treaty of St. Germain (10 September 1919), they were invited to
decide between the new Republic of Austria and the Kingdom of Serbs, Croats
and the Slovenes. Since the SHS-Kingdom lost the vote, the Yugoslav administration had to leave the plebiscite Zone A at the beginning of November 1920.
The Inter-Allied Plebiscite Commission remained in the country for a few
weeks, but it could not provide the security for the inhabitants accused by the
German nationalists of voting for the Yugoslav side. Although on the eve of
the plebiscite, the Provincial Government of Carinthia led by the carismatic
Landesverweser Arthur Lemisch promised the Carinthian Slovenes equal rights
with their German-speaking neighbours if they remained in Austria. But the
solemn promises were not kept. Under the name of Siegesfeier and Befreiungsfeste the open-air manifestations were organised by the increasingly self-confident winners with the aim to promote their will to dominate the former Habsburg province, now being part of the Austrian Republic. Although the German
nationalist leaders spoke officially of the reconciliation, their actions proved
just opposite: they were in sign of the retaliation. Their manifestations were
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"Iz naše Koroške", Slovenec, 20. 11. 1920, št. 266, str. 2.
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full of humiliating political messages which included very often the calls for
expulsion of those who had voted against the "freedom and indivisibility" of
Carinthia at the plebiscite.
Therefore, many of the Carinthian Slovenes were faced with a number of
assaults on their properties. The most tragic were attacks of the German nationalists on the farms of the alleged pro-Yugoslav owners which resulted in many
cases in burning-down of the Slovene-owned houses and stables. In the first
months after the plebiscite, there were many cases when the personal safety
of the Slovenes was at stake, since the triumphant side accused them of proYugoslav feelings. Some of those cases were published in the Slovene newspapers, reporting that even the lives of the Slovenes were in danger. Mostly, the
Carinthian police was not ready to intervene, although it was informed and
asked for help.
The main target of the winning side was the Slovene intelligentsia: teachers and priests. Especially the later were accused of the anti-Carinthian feelings
since they had played the pivotal role during the plebiscite campaign in winning the support for the Yugoslav side. They became favourite targets of the
Kärntner Heimatdienst, formally non-governmental organization established
during the plebiscite campaign, but with the strong support of the Carinthian
political establishment. Many cases of persecutions of the Slovene priests were
recorded in the Slovene newspapers, among them perhaps the most tragic stories were those of Matija Randl, Franc Treiber, Ivan Starc, Gregor Einspieler and
Jurij Matej Trunk. Some of the priests were even forced to leave Austria, but
the most of them were instructed by the Church authorities to abandon their
parishes in the dominantly Slovene-speaking territories in exchange of those in
the politically non-exposed areas. On the other hand, some of the rare priests of
Slovene origin which had been ready to promote Austria during the plebiscite
campaign, like Josef Feinig (Fajnik), were awarded and gained new privileges.
Not only the priests, the Slovene teachers – according to one estimation
around sixty of them – were also forced to leave the country. The only two
Slovene schools in Carinthia dating back from the Habsburg times – the other
being so-called utraquistic, bilingual just on the paper, but German in essence
– were closed. Of course, the lack of teachers presented a major blow to the
endeavours of the remaining Slovene leaders in Carinthia to re-establish the
educational structure of the Slovene minority. The most Slovene refugees –
according to the recent estimations their number was between 2000 and 3000
– found shelter in the Yugoslav Slovenia where they were rather quickly integrated in the existing social structures.
As a result of triumphalist feelings after the plebiscite, revisionist tendencies against the stipulations of the Treaty of St. Germain gained ground, too.
Captain Albert Peter-Pirkham, the Austrian representative in the Inter-Allied
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Plebiscite Commission, presented to its British and French members a welldesigned plan for some important border corrections. Namely, he advocated
the plebiscite for the Mežiška dolina, a valley which had belonged to the old
crown land of Carinthia during the Habsburg times, but became part of the
SHS-Kingdom without a referendum. In addition to that, Peter-Pirkham proposed to the representatives of the Great Powers that the area of the "JeseniceTriangle" in the Upper Carniola region with an important railway connection
should be taken from Yugoslavia and annexed to the Italian Kingdom. However, the mainstream of the Austrian diplomacy was not ready to support such
plans, its official position remaining loyal to the Treaty of St. Germain.
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Izvleček:

Komunistična partija Jugoslavije je bila vse od ustanovitve vsejugoslovanska
politična stranka. V letih 1922/23 se je pričela debata med levo in desno strujo
partije glede odnosa do nacionalnega. Zaradi spremenjenega domačega in
mednarodnega političnega položaja je KPJ postopno od sredine dvajsetih
spremenila svoj odnos do jugoslovanske države in do nacionalnega vprašanja.
Avtor trdi, da je KPJ v tem obdobju, podobno kot druge evropske komunistične
partije, pričela uporabljati ter zlorabljati nacionalne simbole in govoriti "jezik
naroda". Ob izbruhu druge svetovne vojne so tako hrvaški kot slovenski
komunisti v začetnih fazah vojne dajali večji poudarek nacionalnemu
vprašanju kot socialističnim obljubam. Šele ko je v letih 1942/43 v konstelaciji
mednarodnih dogodkov postalo jasno, da bodo zavezniki dovolili zgolj obnovo
Jugoslavije, je KPJ ponovno pričela aktivno promovirati jugoslovanstvo.

Ključne besede:

jugoslovanstvo, Komunistična partija Jugoslavije, narod, nacionalizem,
revolucija
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Uvod
Pričujoči prispevek se osredotoča na dve najbolj raziskani temi jugoslovanske
zgodovine: na odnos KPJ do nacionalnega vprašanja ter jugoslovanstvo. Za
obravnavano časovno obdobje (od 1919 do konca druge svetovne vojne) sta
v Sloveniji o temi odnosa KPJ do nacionalnega največ pisala dr. Jurij Perovšek1
ter pokojni dr. Janko Pleterski,2 od sociologov pa ddr. Rudi Rizman.3 Z območja
Jugoslavije velja izpostaviti vsaj dr. Latinko Perović iz Srbije.4 Tudi izven bivših
jugoslovanskih republik je KPJ in nacionalno vprašanje v Jugoslaviji precej
dobro raziskana tema.5
Podobno velja tudi za drugo osrednjo temo tega članka, za jugoslovanstvo,
ki je v tujini šele nedolgo nazaj postalo deležno večje pozornosti.6 Kljub temu
se večina avtorjev, ki se ukvarjajo z omenjenim časovnim obdobjem, na temo
jugoslovanstva posveča ideologiji kralja Aleksandra Karađorđevića in pristašem integralnega jugoslovanstva.7
Na temo tega članka (KPJ in nacionalno vprašanje ter jugoslovanstvo) je
npr. enega izmed prvih člankov konec osemdesetih objavila dr. Desanka Pešić.8
Posredno so se s temo ukvarjali tudi tisti, ki so raziskovali slovensko nacionalno
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8

Jurij Perovšek (ur.), Razprava o nacionalnem vprašanju v KPJ leta 1923: dokumenti o oblikovanju
federativnega nacionalnega programa KPJ (Ljubljana, 1990) (dalje: Perovšek, Razprava o nacionalnem vprašanju); Jurij Perovšek, "Slovenski komunisti in vprašanje makedonskega naroda leta
1923", Prispevki za zgodovino delavskega gibanja 18/19, št. 1/2 (1979), str. 17–44 (dalje: Perovšek,
"Slovenski komunisti in vprašanje makedonskega naroda"); Jurij Perovšek, "Vprašanje etnične
posebnosti Muslimanov v razpravi jugoslovanskih komunistov o nacionalnem vprašanju leta 1923",
Prispevki za novejšo zgodovino 41, št. 1 (2001), str. 31–39 (dalje: Perovšek, "Vprašanje etnične posebnosti Muslimanov"); Jurij Perovšek, Samoodločba in federacija: slovenski komunisti in nacionalno
vprašanje 1920–1924, Zbirka Razpoznavanja 16 (Ljubljana, 2012) (dalje: Perovšek, Samoodločba in
federacija).
Janko Pleterski, Nacije, Jugoslavija, revolucija (Beograd, 1985) (dalje: Pleterski, Nacije, Jugoslavija,
revolucija).
Rudi Rizman, Marksizem in nacionalno vprašanje: razvoj temeljnih koncepcij o narodu v marksistični
družbeni misli (Ljubljana, 1980).
Latinka Perović, Od centralizma do federalizma: KPJ u nacionalnom pitanju (Zagreb, 1984) (dalje:
Perović, Od centralizma do federalizma).
Paul Shoup, Communism and the Yugoslav National Question (New York, 1968); Aleksa Djilas, The
Contested Country: Yugoslav Unity and Communist Revolution, 1919–1953 (Cambridge, 1991) (dalje:
Djilas, The Contested Country); Hilde Katrine Haug, Creating a Socialist Yugoslavia: Tito, Communist
Leadership and the National Question (London, 2012) (dalje: Haug, Creating a Socialist Yugoslavia).
Zagotovo velja omeniti naslednja dela: Dejan Djokić (ur.), Yugoslavism: Histories of a Failed Idea,
1918–1992 (London, 2003); Peter Troch, Nationalism and Yugoslavia: Education, Yugoslavism
and the Balkans before World War II (London–New York, 2015); Christian Axboe Nielsen, Making
Yugoslavs Identity in King Aleksandar’s Yugoslavia (Toronto, 2014).
V Sloveniji npr. slovenski naprednjaki: Jurij Perovšek, O demokraciji in jugoslovanstvu: slovenski liberalizem v kraljevini SHS/Jugoslaviji, Zbirka Razpoznavanja 20 (Ljubljana, 2013).
Desanka Pešić, "'Jugoslovenstvo' u kongresnim dokumentima KPJ/SKJ", Jugoslovenski istorijski časopis 22, št. 3 (1987), str. 99–111 (dalje: Pešić, "'Jugoslovenstvo'").
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vprašanje med drugo svetovno vojno9 ali so jih zanimale povojne debate ter
interpretacije vojnih mitov.10
Pričujoče besedilo želi dopolniti in poglobiti znanje o KPJ in njenem odnosu do jugoslovanstva v obdobju med obema svetovnima vojnama oz. do konca
druge svetovne vojne. Gre predvsem za vprašanje, zakaj se je KPJ od začetnih
pozicij podpore jugoslovanstvu do druge svetovne vojne, tudi z ustanovitvijo
hrvaške in slovenske partije, od slednjega oddaljila, a se po letu 1943 znova
vrnila k spodbujanju jugoslovanstva. Glavna teza članka je, da so jugoslovanski
komunisti za dosego socialistične revolucije izrabili nacionalizem, ki v Sloveniji
ali na Hrvaškem ni mogel delovati pod imenom "jugoslovanstvo". Nujno je bilo
potrebno pričeti govoriti "jezik naroda" in reinterpretirati ter ugrabiti narodne
simbole in narodne heroje iz preteklosti in si zagotoviti monopol nad zastopstvom naroda.
Vzroke za različno razumevanje nacionalnega vprašanja je moč iskati sicer
že v predzgodovini KPJ. Različne socialistične grupacije, ki so se leta 1919
združile v novo komunistično stranko, so pred prvo svetovno vojno živele v
različnih državno-političnih okvirih, zato je bilo konflikte glede nacionalnega vprašanja pričakovati. Že sam koncept naroda in nacije je bil med socialisti
Avstro-Ogrske razumljen v jezikovnem in kulturnem pomenu,11 medtem ko je
v Srbiji, ki je bila že od 1878 neodvisna kneževina oz. od 1882 kraljevina, narod
oz. nacija pomenil tudi politično suveren subjekt. Teh nepremostljivih razlik, ki
jih poudari še srbski, hrvaški ter slovenski jezik z razlikovanjem med narodom,
nacijo in ljudstvom, ni bilo mogoče rešiti vse tja do osemdesetih let 20. stoletja,
čeprav je na papirju obstajala enotnost.12

Nastanek KPJ
Komunistična partija Jugoslavije je nastala aprila 1919, samo mesec dni po
ustanovitvi Kominterne, na tako imenovanem kongresu "ujedinjenja" v Beogradu. Prvotno ime politične stranke je bilo Zedinjena socialistična delovna
stranka Jugoslavije – komunisti. Toda že leto kasneje, na drugem partijskem
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Bojan Godeša, Slovensko nacionalno vprašanje med drugo svetovno vojno (Ljubljana, 2006) (dalje:
Godeša, Slovensko nacionalno vprašanje).
Kosta Nikolić, Mit o partizanskom jugoslovenstvu (Beograd, 2015) (dalje: Nikolić, Mit o partizanskom
jugoslovenstvu).
Kot tipična predstavnika avstromarkistov glej: Otto Bauer, Die Nationalitätenfrage und
die Sozialdemokratie (Wien, 1907); Karl Renner, Staat und Nation: Zur österreichischen
Nationalitätenfrage. Staatsrechtliche Untersuchung über d. möglichen Principien e. Lösung u. d. jur.
Voraussetzungen e. Nationalitätengesetzes. Mit e. Literaturübers (Wien, 1899).
Iso Baruh (ur.), Mala politička enciklopedija (Beograd, 1966), str. 690 in 705.
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kongresu v Vukovarju, se je stranka preimenovala v Komunistično partijo Jugoslavije. Stranka je bila sestavljena iz različnih socialističnih grupacij, ki so prej
delovale tako znotraj Avstro-Ogrske na južnoslovanskih ozemljih kakor tudi
na ozemljih Kraljevine Srbije. Tako so se socialisti združili v eno samo komunistično stranko. Znotraj partije je najmočnejša in največja struja ostala Srbska
socialdemokratska stranka. Kot je namigovalo samo ime partije z jugoslovanskim pridevnikom, je KPJ zagovarjala centralizirano državo in integralno jugoslovanstvo – en jugoslovanski narod, sestavljen iz treh plemen (Srbov, Hrvatov
in Slovencev).13 Ker je svoje stališče utemeljevala z mnenjem Kominterne, je
KPJ sprejela tezo, da je Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev versajski produkt
oz. produkt pariške mirovne konference, v kateri srbska buržoazija predstavlja
hegemona, ki vlada nad ostalimi narodi in ki je zgolj pridobila ozemlja nekdanje habsburške monarhije.14
S kritiko srbskega hegemonizma je partija pridobivala podporo v tistih krajih, kjer je srbski vpliv dominiral nad nesrbskim prebivalstvom: v Makedoniji,
Črni gori in na Kosovu. Zanimivo pa partiji ni uspelo pridobiti znatnega vpliva
v najrazvitejših predelih Kraljevine SHS (Slovenija in Hrvaška). Na volitvah v
konstituanto so komunisti prejeli 12,4 % vseh glasov, kar je pomenilo četrto
mesto, toda glede na D'Hondtov sistem porazdelitve sedežev po volilnih okrožjih so z 58 poslanci od 419 predstavljali tretjo največjo politično opcijo. A že
leta 1920 je zaradi terorističnih napadov sledila Obznana15 in še leto kasneje
Zakon o zaščiti države,16 predvsem zaradi poskusa uboja regenta Aleksandra
Karađorđevića in uspešnega atentata na ministra za notranje zadeve Milorada
Draškovića,17 čemur je sledil sodni pregon komunistov.18 Prepoved delovanja je
KPJ prisilila v ilegalno delovanje.19
Z izgubo statusa legalne stranke se je partija morala soočiti tudi z izgubo
podpore ljudi. V januarju 1924 se je članstvo v KPJ zmanjšalo na vsega 1000
pripadnikov. V težkih okoliščinah se je partija razdelila na dve frakciji: levo in
desno. Levica ni imela težav z ilegalnim delovanjem v senci, saj so verjeli, da je
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Pešić, Pešić, "'Jugoslovenstvo'", str. 99.
Djilas, The Contested Country, str. 51–56; Haug, Creating a Socialist Yugoslavia, str. 17–19.
"Napovedan komunistični puč v Belgradu: Izjemne naredbe – voditelji aretirani", Slovenec, 31. 12.
1920, št. 298, str. 1.
O pravnih vidikih Zakona o varovanju države glej: Lovro Šturm, "O prepovedi političnih strank in
Komunistične partije Jugoslavije", v: O vzponu komunizma na Slovenskem: zbornik razprav, ur. Lovro
Šturm (Ljubljana, 2015), str. 205–218.
"Atentat na ministra Draškovića", Slovenec, 22. 7. 1921, št. 164, str. 1.
Kot primer sojenja komunistom iz tega časa glej stenografske zapiske iz sojenja enemu najbolj znanih
komunist: Sima Marković, D-r Sima Marković pred sudom, 11. decembra 1922. god. (Stenografske
beles̆ke) (Beograd, 1923).
Ivo Banac, The National Question in Yugoslavia: Origins, History, Politics (Ithaca, 1984), str. 330–32;
Haug, Creating a Socialist Yugoslavia, str. 25.
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Sima Marković leta
1938
(Wikimedia
Commons)

revolucija v Kraljevini SHS neizbežna. Partijski levičarji so verjeli, da je za potrebe revolucije dovoljeno zlorabljati tudi narodna gibanja oz. nacionalizem ter
tako zagovarjali tudi avtonomistični in federalistični koncept. Desna frakcija
je bila skeptična do neizbežnosti revolucije in bi raje videla legalno delovanje
partije. Prav tako so partijski desničarji nasprotovali zlorabljanju nacionalizma
v revolucionarne namene. Razlike med strujama so se pokazale že na II. državni
konferenci, odločilno soočenje pa je potekalo leta 1923.20
Debate so se pričele s knjigo Sime Markovića, vodilnega komunista desne
frakcije KPJ, z naslovom Nacionalno pitanje u svetlosti marksizma.21 Marko-

20
21

Haug, Creating a Socialist Yugoslavia, str. 25.
Sima Marković, Nacionalno pitanje u svetlosti marksizma (Beograd, 1923).

601

T. Ivešić: Od jugoslovanstva do jugoslovanstva: Komunistična partija ...

vić je v knjigi trdil, da ne obstajajo znanstveni dokazi, da jugoslovanska nacija obstaja. Priznaval je Srbe, Hrvate in Slovence kot samostojne narode, ki bi
se nekoč v prihodnosti potencialno lahko zlili v jugoslovansko nacijo. Pri tem
je spodbujal nastanek prostovoljne enotne jugoslovanske nacionalne zavesti.
Nasprotoval je konceptu samoodločbe, saj naj bi ta slabil delavski razred. Nacionalno vprašanje je zanj spadalo v buržujsko sfero, zato naj bi ga rešili znotraj
ustavnega okvira, toda ne na zvezni ravni, ampak v okviru avtonomnih rešitev.22 Nasprotno je leva struja zagovarjala rešitev nacionalnega vprašanja s socialistično revolucijo.23
Razgreta debata se je nadaljevala z različnimi pogledi tudi po objavi knjige v
časopisih Neodvisne delavske stranke Jugoslavije (NDSJ); izhajali so tako v Sloveniji (Glas svobode) kot na Hrvaškem (Borba) in v Srbiji (Radnik-Delavec).24
Med drugim so nekateri diskutanti že tedaj trdili, da so muslimani v Bosni in
Hercegovini (BiH) posebna etnična skupina, kakor tudi Makedonci, ter predvideli posebno federativno enoto tudi za Črno goro. Njihove trditve in predvidevanja so bila daljnovidna, saj je KPJ Makedonce priznala kot narod med
drugo svetovno vojno, Muslimane pa leta 1968, medtem ko je KPJ stališče, da
Črno gora postane federativna enota, sprejel na IV. Kongresu KPJ v Dresdnu ter
leta 1934 na IV. Državni konferenci Komunistične stranke Jugoslavije.25 Rezultat teh debat je bila resolucija, sprejeta na III. partijski konferenci, ki je Srbe,
Hrvate in Slovence razglasila za samostojne narode. Nadalje je resolucija zatrjevala, da imajo vsi narodi pravico do samoodločbe in integracije po zveznem
principu. Bilo je tudi razglašeno, da bi se delavske množice morale združiti s
kmeti, ki so takrat večinoma sledili narodnostnim političnim strankam, kot sta
bili npr. Hrvaška republikanska kmečka stranka (HRKS oz. po letu 1925 Hrvaška kmečka stranka – HKS) pod vodstvom Stjepana Radića26 in Slovenska ljudska stranka pod vodstvom Antona Korošca.27 KPJ je označila jugoslovanstvo za
"kamuflažo srbskega imperializma". Toda zopet so pustili odprta vrata za zlitje
narodov v bližnji prihodnosti kot neizogiben historični proces. Delegati so se
na partijski konferenci zbrali upoštevajoč regionalni ključ za pošteno zastopanost na konferenci (po 4 delegati iz Srbije, Hrvaške in Slovenije; po 3 delegati
22
23
24

25

26

27

Djilas, The Contested Country, str. 69.
Haug, Creating a Socialist Yugoslavia, str. 27–28.
Vse članke o nacionalnem vprašanju iz leta 1923 je moč najti v: Perovšek, Razprava o nacionalnem
vprašanju.
Perovšek, "Slovenski komunisti in vprašanje makedonskega naroda"; Perovšek, "Vprašanje etnične
posebnosti Muslimanov"; Jurij Perovšek, "Pogledi slovenskih revolucionarno usmerjenih marksistov
na črnogorsko vprašanje leta 1923", Prispevki za novejšo zgodovino 36, št. 1–2 (1996), str. 7–20.
Mark Biondich, Stjepan Radic. The Croat Peasant Party, and the Politics of Mass Mobilization, 1904–
1928 (Toronto, 2000).
Janko Prunk, "Politični profil in delo dr. Antona Korošca v prvi Jugoslaviji", Prispevki za novejšo zgodovino 31, št. 1 (1991), str. 35–54.
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iz BiH, Makedonije in Vojvodine; po 2 delegata iz Dalmacije in Črne Gore).28 V
tej odločitvi je že moč videti zametke zgodnje variante sistema nacionalnega
ključa, ki ga je partija uvedla v šestdesetih letih prejšnjega stoletja.29 Čeprav so
označili jugoslovanstvo za krinko srbskega imperializma, je uvedba regionalnega ključa ponovno dokazala, da je KPJ vsejugoslovanska politična organizacija.

Trideseta leta
Do leta 1928, ko se odvije IV. Kongres KPJ v Dresdnu, je znotraj KPJ prevladala
leva frakcija. Leta 1929 je z razpustitvijo parlamenta ter uvedbo kraljeve diktature kralj Aleksander Karađorđević spremenil tudi ime države v Kraljevino
Jugoslavijo in s tem izbrisal Srbe, Hrvate in Slovence. Istega leta je kralj uvedel
tudi novo upravnopolitično razdelitev države na devet banovin, poimenovanih v večini primerov po glavnih rekah in oblikovanih na temelju ekonomskega in geografskega kriterija. Sprva v Dravski banovini ni bilo Bele krajine, ki je
bila priključena Savski banovini. Toda od 1931 dalje, ko Bela krajina postane
del Dravske banovine, je slednja predstavljala nekakšno izjemo, saj so v njej
živeli vsi Slovenci Kraljevine Jugoslavije, medtem ko druge banovine niso imele
izrazito etnično homogenega prebivalstva. Medtem ko je kralj izbrisal nacionalno vprašanje iz dnevne politike, je KPJ še vedno verjela, da je državo potrebno uničiti in da je potrebno podpreti vse napredne sile, ki bi lahko pripomogle
k uresničitvi tega cilja. Nacionalizem je vendarle imel močnejši revolucionarni
potencial kot socialne oz. ekonomske težave.30 Na temelju marksistične teorije naj bi bili komunisti dolžni podpreti katerokoli napredno gibanje, ki bi jim
lahko pomagalo pri uresničitvi ciljev.31 Tako so po napačni oceni liške vstaje
leta 1932 komunisti podprli ustaše, ker so menili, da se pričenja hrvaška narodna vstaja. V Proleterju, glasilu Centralnega komiteja (CK) KPJ, so tako ob vstaji
zapisali:
Lakota, beda in teror režima nad prebivalstvom so prekoračili vse mere. Kmetje,
privedeni tudi do obupa sedaj bežijo v gozdove in se pričenjajo s puško v roki
boriti proti velikosrbski krivici. Iz okoliščine, da se je ustaško gibanje pričelo v
Liki in severni Dalmaciji – najsiromašnejša dela Jugoslavije – lahko sklepamo, da

28
29

30
31

Perović, Od centralizma do federalizma, str. 332–35; Pešić, "'Jugoslovenstvo'", str. 100.
Sevan Pearson, "The 'National Key' in Bosnia and Herzegovina: A Historical Perspective", Nationalities
Papers 43, št. 2 (2015), str. 213–232.
Djilas, The Contested Country, str. 80–87.
Walker Connor, The national question in Marxist-Leninist theory and strategy (Princeton, 1984), str.
10.
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igrajo socialno-ekonomski momenti pomembno vlogo v tem gibanju. Pomemben je tudi nacionalni moment, saj se je gibanje najbolj razvito v hrvaških delih
Like in severne Dalmacije. Komunistična partija pozdravlja ustaško gibanje liških
in dalmatinskih kmetov ter se postavlja popolnoma na njihovo stran. Dolžnost
vseh komunističnih organizacij in vsakega komunista je, da temu gibanju pomaga, organizira in vodi.32

KPJ se je odzivala tudi na druge domače dogodke. Tako je leta 1932 SLS
sprejela Slovensko deklaracijo oz. slovenske punktacije, v katerih je stranka
zahtevala, da se slovenski narod (tudi Slovenci iz Madžarske, Avstrije in Italije)
združi v eno politično enoto jugoslovanske države, ki bo demokratična in avtonomna ter se imenovala Slovenija.33 Punktacije so prisilile slovenske komuniste
k razmisleku o svojih pozicijah, saj se je SLS ponovno "porinila" v ospredje slovenskega naroda.
Na punktacije se je slovenski komunist v Moskvi, Dragotin Gustinčič,
odzval z delom Narodni problem Slovencev in dr. Koroščeve punktacije. Čeprav
delo ni bilo nikoli objavljeno, je bilo pomembno za odnos komunistov do SLS.
Gustinčič je pripadnike političnega katolicizma namreč označil za kapitalistične hlapce, ki pragmatično menjavajo svojo politično držo glede na smer vetra.
Edina rešitev za Gustinčiča bi bila v ustanovitvi združene slovenske delavsko-kmečke države, ki bi se prostovoljno združila v skupnost svobodnih federativnih držav z možnostjo odcepitve in to v skupnost, ki bi jo spoznala kot sebi najbolj odgovarjajočo. Za slovenske komuniste v Moskvi je bila največja nevarnost
SLS.34 Nasprotnega mnenja so bili slovenski komunisti v drugem ilegalnem centru delovanja, na Dunaju. Lovro Kuhar (Prežihov Voranc) je na Dunaju spisal
knjižico Boj za osvoboditev in združitev slovenskega naroda: program in zahteve Slovenskega Nacionalnega Revolucionarnega gibanja. Verjel je, da je glavni
sovražnik v Beogradu (kraljeva diktatura), SLS pa šele na drugem mestu.35
Z različnimi pogledi na to, kdo je sovražnik, so bile povezane tudi zaporniške izkušnje komunistov v obdobju med obema svetovnima vojnama. Zapori
so bili od leta 1921 ter še posebej po 1931 polni komunistov, a tudi drugih kraljevih nasprotnikov. Tako so se komunisti družili s konservativci, katoliškimi
duhovniki, z ustaši, različnimi nacionalisti, republikanci itd. Z ustaši so komunisti prenehali izvajati skupne "štrajke" v zaporih, potem ko so se ustaši pomaknili
32
33

34
35

"Ustaški pokret u hrvatskim krajevima", Proleter, December 1932, št. 28, str. 3.
Jurij Perovšek "Jugoslavija – pričakovanja in realnost", v: Slovenija 1848 – 1998: iskanje lastne poti, ur.
Stane Granda in Barbara Šatej (Ljubljana, 1998), str. 240.
Perovšek, Samoodločba in federacija, str. 169.
Vida Deželak Barič, "Politični vzpon in zaton Lovra Kuharja-Prežihovega Voranca v Komunistični
partiji Jugoslavije v tridesetih letih", v: Prežihov Voranc-Lovro Kuhar: pisatelj, politik, patriot, ur. Aleš
Gabrič (Ljubljana–Wien, 2010), str. 88.
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Dragotin
(dLib)

Gustinčič

proti fašizmu,36 toda drugi stiki so se izkazali za pomembne med izvajanjem
taktike ljudske fronte od srede tridesetih naprej.
Ljudskofrontna taktika je bila prvič uporabljena v Franciji (1934) po ustanovitvi združenega političnega bloka (koalicije), ki je vključevala komuniste,
socialiste, socialne demokrate in ostale politično levo od centra usmerjene
stranke. Komunisti so sprejeli dovčerajšnje nasprotnike, npr. socialdemokrate,
ki so jih pogosto označevali kot sluge kapitala in fašiste, za zaveznike. Leta 1935
je na VII. kongresu Kominterne zaradi vzpona nacizma prišlo do nove orientacije komunističnih partij – ljudske fronte. Poleg tega je na kongresu vodja
Kominterne Georgi Dimitrov (to je mož, ki so mu nacisti sodili leta 1933 za

36

Matija Škerbec, Šenčurski dogodki (Kranj, 1937), str. 99–104; Milan Gavrić, Crveni univerzitet
(Beograd, 1974), str. 34–35.
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požig Reichstaga), zaukazal uporabo narodnih simbolov, da se ljudem dokaže,
da samo delavski razred in komunisti kot avantgarda lahko predstavljajo nacionalne interese – borbo za svobodo in samostojnost. V Franciji so tako komunisti sprejeli uporabo tribarvnice in Marseljeze. KPJ je sicer taktiko ljudske fronte sprejela že mesec dni pred kongresom Kominterne. Po Splitskem plenumu
1935 so jugoslovanski komunisti prenehali tudi s pozivi k uničenju Jugoslavije, saj naj bi njen razpad tedaj koristil le fašistom. Pričenjajo se tudi zavzemati
za federalni princip pri ureditvi države, ki bi predstavljal le en korak h končni
združitvi svetovnega proletariata.37
V približno istem času se je zgodil preobrat tudi znotraj KPJ. Kominterna je
leta 1937 dokončno imenovala Josipa Broza Tita za generalnega sekretarja KPJ,
po dolgem obdobju boja za oblast znotraj KPJ in stalinističnih čistk. Broz je bil
dolgoletni komunist, ki je preživel tudi rusko državljansko vojno. Leta 1928 so
mu sodili in ga obsodili zaradi terorističnih aktivnosti. Ko je leta 1934 prišel iz
zapora, je odšel v Moskvo, kjer je preživel Stalinove čistke. Potem ko je postal
generalni sekretar KPJ, je okoli sebe zgradil močno ekipo mlajših komunistov.
Po starosti je bil od svojih tesnih sodelavcev (Edvard Kardelj, Milovan Đilas,
Aleksander Ranković, Ivo Lola Ribar itd.) starejši za približno 20 let.38 Odnos
med Titom in tovariši39 se je hitro spremenil v odnos do "očetovske figure", o
čemer priča tudi njegov vzdevek "stari",40 ki ni ponazarjal zgolj starostne razlike.
"Stari" je namreč na mnogih območjih uporabe srbskega ali hrvaškega jezika
tudi sinonim za očeta.
Ob bok menjavam vodstva KPJ je prišla še reorganizacija partije z ustanovitvijo slovenske ter hrvaške komunistične partije, kar je bil odločen korak
k federalizaciji partije. Obe partiji sta dajali močan argument slovenskim in
hrvaškim komunistom za pridobivanje podpore ljudi, češ da se borijo za svoj
narod. To bi bilo nemogoče, če bi slovenski in hrvaški komunisti zatrjevali, da
se borijo za narod pod imenom jugoslovanske partije. S tem je nastala politična
konkurenca, ki se je bila sposobna boriti z buržoaznim nacionalizmom. Kljub
temu je KPJ ostala strogo centralizirana, obe novi partiji pa sta bili daleč od
samostojnosti. Je pa res, da je hrvaška komunistična partija kazala več nagnjenja k samostojnim akcijam, kar je postalo očitno na predvečer druge svetovne
vojne.41
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38
39
40
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Gordana Vlajčić, KPJ i problemi revolucije: Rasprave o idejnom i organizacijskom razvitku KPJ između
dva svjetska rata (Zagreb, 1979), str. 157; Martin Mevius, "Reappraising Communism and Nationalism",
Nationalities Papers 37, št. 4 (2009), str. 384–86 (dalje: Mevius, "Reappraising Communism and
Nationalism"); Djilas, The Contested Country, str. 93–94.
Haug, Creating a Socialist Yugoslavia, str. 45–47.
Jože Pirjevec, Tito in tovariši (Ljubljana, 2011).
Dennison Rusinow, The Yugoslav Experiment 1948–1974 (Berkeley, 1977), str. 49.
Djilas, The Contested Country, str. 99–100.
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Dodaten argument v podporo slovenskim komunistom je prišel leta 1939
v obliki Kardeljeve knjige Razvoj slovenskega narodnega vprašanja.42 Knjiga je
predstavljala vrhunec debat o nacionalnem vprašanju, ki so potekale od Vidmarjeve knjige Kulturni problem slovenstva43 iz leta 1932 ter Kardeljevega kritiziranja slednje.44 Kot je Kardelj trdil v kasnejših letih, je s knjigo želel podati
pravilno marksistično politično-teoretično interpretacijo slovenske zgodovine
od fevdalizma dalje. Po mnenju Janka Pleterskega, Kardelj s tem ni želel obrazložiti sveta, v katerem je živel, ampak ga s knjigo aktivno spremeniti. Verjel je,
da so imperialistično-fašistične sile pred zlomom ter da je slovenski narod na
razpotju. Verjel je tudi v samoodločbo naroda s pravico do odcepitve, pravico
do lastne države in izbiro političnega sistema.45 Slovensko narodno vprašanje
naj bi se rešilo le znotraj Jugoslavije in KPJ.
Drugače kot slovenska partija je hrvaška želela postati samostojnejša z
lastno taktiko ljudske fronte (vidno v njihovem odnosu do HSS med volitvami
leta 1938). Zaradi sporazuma Cvetković-Maček in ustanovitve Banovine Hrvatske leta 1939 so gojili nekateri hrvaški partijci več simpatij do nacionalistov.
Dodaten razkol je sledil ob primeru intelektualcev, združenih okoli hrvaškega pisatelja Miroslava Krleže in njegovega, leta 1939 ustanovljenega časopisa
Pečat. Krleža je bil večletni član partije, ugleden pisatelj ter kritik stalinistične
verzije komunizma. Podpiral je taktiko ljudske fronte, toda nasprotoval "platonskim sloganom" o samoodločbi in odcepitvi. Zagovarjal je resnično socialno gibanje na "kmečki osnovi". Tisti, ki so pisali v Pečat, so bili izključeni iz KPJ z
oznako "trockisti".46 Ta spor o kulturi (socialistični realizem), literaturi, marksistični teoriji itd. v obdobju med obema svetovnima vojnama in tudi kasneje so
zgodovinarji označili kot spopad na književni levici.47
Moč KPJ se je konsolidirala na predvečer vojne, maja 1940, na V. državni
konferenci na obrobju Zagreba. Več kot 100 delegatov se je udeležilo konference, ki je imela značaj kongresa, saj so izvolili nov CK in politbiro. Konferenco je
preveval vsejugoslovanski duh, saj so delegati prišli z vseh koncev Jugoslavije.
Konferenca je zavzela odločno stališče, da ustanovijo tudi ostale regijske strukture poleg slovenske in hrvaške partije, namreč za Srbijo, Vojvodino, Dalmacijo,
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Edvard Kardelj, Razvoj slovenskega narodnega vprašanja (Ljubljana, 1939).
Josip Vidmar, Kulturni problemi slovenstva (Ljubljana, 1932).
Tone Brodar [Edvard Kardelj], "Nacionalno vprašanje kot znanstveno vprašanje (Konec)", Književnost
1, št. 7 (1933), str. 236–243.
Janko Pleterski, "Zgodovinska misel slovenskih marksistov v času Speransove knjige", v: Edvard
Kardelj-Sperans in slovensko zgodovinopisje, ur. Vasilij Melik, Janez Stergar in Miroslav Stiplovšek
(Ljubljana, 1980), str. 5–16.
Haug, Creating a Socialist Yugoslavia, str. 52–55.
Stanko Lasić, Sukob na književnoj ljevici 1928–1952 (Zagreb, 1970).
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BiH, Črno goro, Makedonijo ter Kosovo in Metohijo.48 Statistična analiza udeležencev, ki jo je naredil Aleksa Đilas, kaže na to, da je bila KPJ na vojno najbolje
pripravljena politična grupacija:
Delegati so bili: 53 delavcev, 14 kmetov, 29 intelektualcev in 5 administrativnih uslužbencev. Vsi so bili profesionalni revolucionarji že nekaj let. Njihova
povprečna starost je bila 33, njihova povprečna dolžina članstva v partiji 9 let
in povprečna doba, preživeta v zaporu, dve leti. Približno dve tretjini delegatov
je policija mučila vsaj enkrat. Mnogi med njimi so bili veterani, nekateri pa celo
imeli čin častnika v španski državljanski vojni.49

Druga svetovna vojna
KPJ je torej bila na vojno najbolje pripravljena politična organizacija. Po invaziji
sil osi na Kraljevino Jugoslavijo, 6. aprila 1941, se je jugoslovanska kraljeva vojska predala sredi istega meseca. Obramba ni zdržala niti pol meseca in kraljeva
vlada s kraljem Petrom II. Karađorđevićem je morala pobegniti in iskati zatočišče v Londonu.50 Zelo kompleksna vojna situacija v Jugoslaviji je bila povezana z razdelitvijo ozemlja. Ustaši so kontrolirali novo ustanovljeno Neodvisno državo Hrvaško (NDH), ki je bila marionetna država Nemcev in Italijanov,
raztezala pa se je tudi čez BiH, Vojvodino, toda prepustila Dalmacijo z otoki
Kraljevini Italiji. Srbija je bila pod nemško, Črna Gora pa italijansko okupacijo.
Največja katastrofa je doletela Slovence, ki so živeli pod štirimi okupatorji: Italijani, Nemci, Madžari in Hrvati. Okupatorsko etnično nasilje brez primere je po
vsej Jugoslavijo izbruhnilo kmalu po aprilu 1941, prav tako pod ustaši v NDH.51
V prvi fazi druge svetovne vojne je KPJ zagovarjala socialistično revolucijo
pred narodno-osvobodilno vojno. Patriotska čustva še niso bila zlorabljena. V
Sovjetski zvezi je Stalin uporabljal patriotsko retoriko za mobilizacijo prebivalstva, ne da bi omenjal socializem.52 Patriotizem in nacionalizem sta imela boljši
mobilizacijski učinek kot komunizem. V Jugoslaviji je to veljalo za večino oze-
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Branko Petranović in Momčilo Zečević (ur.), Jugoslavija 1918–1984: zbirka dokumenata (Beograd,
1985), str. 388–89 (dalje: Petranović in Zečević, Jugoslavija 1981–1984).
Djilas, The Contested Country, str. 93.
Alojzij Kuhar, Beg iz Beograda aprila 1941, ur. Janez A. Arnež (Ljubljana–Washington, 1998).
Za pregled druge svetovne vojne v Jugoslaviji glej: Jozo Tomasevich, War and Revolution in Yugoslavia,
1941–1945: Occupation and Collaboration, (Stanford, 2002) (dalje: Tomasevich, War and Revolution
in Yugoslavia, 1941–1945); Tone Ferenc, Izbrana dela, Okupacijski sistemi med drugo svetovno
vojno 1: Razkosanje in aneksionizem, ur. Mitja Ferenc (Ljubljana, 2006); O etničnem nasilju glej: Max
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(Ithaca, 2016).
Edward R. Kantowicz, The Rage of Nations (Grand Rapids, 1999), str. 325.
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mlja razen za Dalmacijo, kjer je imela med revnim prebivalstvom Like obljuba
socializma o boljšem življenju močnejši mobilizacijski učinek kot rešitev nacionalnega vprašanja.53 Med tistimi, ki so se pridružili partizanom zaradi nacionalnega vprašanja in vzpostavitve suverene Hrvaške, je bil tudi kasnejši prvi
predsednik Republike Hrvaške Franjo Tuđman.54
V Sloveniji in na Hrvaškem je odločitev za vključitev v partizansko gibanje
večinoma temeljila na etnično-nacionalnem principu, saj je bil narod na prvem
mestu, Jugoslavija na drugem, socializem/komunizem pa na tretjem ali še nižjem mestu. Včasih je to držalo tudi za posamezne komuniste. Ko so ustaši julija 1941 usmrtili nekaj hrvaških komunistov, so le-ti, kakor pravi zgodba, pred
ustrelitvijo na zid zaporniške celice napisali krajšo besedilo, ki se je zaključilo s
stavkom: "Živela sovjetska Hrvaška!" Jugoslavija ni bila niti omenjena. Zato naj
bi uredniki Borbe, glavnega glasila KPJ, leta 1952 ob objavi napisa zadnji stavek
kar izpustili.55
KPJ je potrebovala čas in pritisk iz Moskve, da je razumela prioritete prebivalstva. Ta problem, ki je imel tudi globlje teoretične korenine, je generiral konflikt med KPJ in Moskvo ves čas vojne. Tito je želel socialistično revolucijo od
začetka in s tem eliminirati dve etapi revolucije: buržoazno-demokratično in
socialistično-proletarsko. Ko so v začetnih letih vojne nekateri komunisti prehitro prešli v revolucijo (pobijanja, konfiskacije, požiganje vasi itd., velikokrat z
izgovorom, da je šlo za kolaboracijo), je partija in z njo povojno zgodovinopisje
ta dejanja poimenovala "leve greške".56

Izraba nacionalnih simbolov ter "govorica naroda"
Kaj kmalu so komunisti pričeli govoriti "jezik naroda". Medtem ko so komunistične radijske postaje v vzhodni Evropi nosile imena narodnih herojev 19.
stoletja (Kossuth na Madžarskem, Hristo Botev v Bolgariji, Tadeusz Kościuszko na Poljskem)57 so imena narodnih herojev v Jugoslaviji dodelili brigadam. V
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O tem govorijo spomini enega vodilnih dalmatinskih komunistov Vicka Krstulovića: Vicko Krstulović,
Na stazama partije, revolucije i bratstva i jedinstva 1905–1943: memoari jugoslovenskog revolucionera, tom I., ur. Vladimir V. Krstulović (Zagreb, 2012).
Dejan Jović, "Lenjinistički i staljinistički izvori Tuđmanove politike samoodređenja i odcepljenja",
Politička misao 52, št. 1 (2015), str. 18 (dalje: Jović, "Lenjinistički i staljinistički izvori Tuđmanove politike").
Jović, "Lenjinistički i staljinistički izvori Tuđmanove politike", str. 18. Celotno besedilo se v originalu
glasi: "U ovim su prostorijama proživjeli svoje posljednje časove internirani borci iz Kerestinca četrdeset četvorica. Osudu o strijeljanju primili su svi uzdignute glave, jer su znali da umiru za pravednu stvar,
za stvar radnog naroda. Živjela sovjetska Hrvatska!"
Tomasevich, War and Revolution in Yugoslavia, 1941–1945, str. 112.
Mevius, "Reappraising Communism and Nationalism", str. 385.
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Sloveniji58 so brigade imele imena po pesnikih in pisateljih (Prešeren, Cankar,
Levstik, Gregorčič, Kosovel), po vodjih kmečkih uporov iz 1573 (Matija Gubec)
in 1713 (Ivan Gradnik Miklavčič). Tudi na Hrvaškem je moč najti brigado Matije
Gubca, bratov Radić in čehoslovaško brigado Jana Žižke (husitski češki general)
ter madžarsko brigado iz Vojvodine Sandorja Petöfija. Partija je hkrati razglasila
monopol nad narodnim zastopstvom. Kakor so zapisali v Dolomitski izjavi, je
bila KPS edina stranka, ki je "ves čas svojega obstoja pravilno razumevala ter
zastopala slovensko nacionalno vprašanje in ki je zavzela pravilno stališče ob
vseh preokretnicah za slovensko nacionalno usodo".59 Zgolj komunisti naj bi
bili borci za svobodo, samostojnost in splošno blaginjo naroda.60 Kot omenjeno zgoraj, so s takšno retoriko pričeli že v drugi polovici tridesetih let po kongresu Kominterne leta 1935 in po pozivu k uporabi nacionalnih simbolov in
retorike v "narodovem imenu".
Zastopstvo naroda je bilo globlje od imen brigad. Potrebno je bilo tudi prepevati tiste narodne pesmi, ki jih je prepeval sovražnik. Kot primer, na Hrvaškem je bila Lijepa naša domovina neuradna himna že v obdobju med obema
vojnama, medtem ko je postala uradna himna NDH leta 1941. Isto pesem so
prepevali tudi partizani na prvem zasedanju ZAVNOH-a (Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske). V začetku sedemdesetih je
vodilni hrvaški komunist Vladimir Bakarić izbiro pesmi takole obrazložil:
Prepevali smo, med drugimi, Lijepu našu od Otočca [prvo zasedanje ZAVNOHa] od nekje 1943 dalje in prepevali smo jo, ker je bilo to zelo potrebno. V tistem obdobju je bilo – kot veste – hrvaštvo ugrabljeno s strani ustašev in mnogih
drugih elementov. In bilo je izredno pomembno za nas, da smo v tistem času vzeli
enega izmed teh hrvaških simbolov, ga poudarili, še posebej zato, ker je ta himna
nastala v obdobju hrvaškega preporoda.61

Tudi v Sloveniji je slovenska partija izbrala slovensko narodno himno
Simona Jenka, Naprej, zastava slave, kot svojo. Prvič so jo zavrteli na radiu OF
Kričač na dan Prešernove smrti, 8. februarja 1942, in nato skozi vojno ob različnih priložnosti (dvig oz. spust zastav, ustanovitev prve udarne brigade Toneta
Tomšiča itd.).62
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Da ni naključje, da so imena partizanskih brigad dajali predstavniki slovenskega Olimpa, je že v začetku sedemdesetih opozarjal Aleš Lokar: Aleš Lokar, "Razvoj Slovencev kot sistem", Sodobnost 20, št. 6
(1972), str. 568.
Dolomitska izjava – Digitalna knjižnica Slovenije, dostopno na: http://www.dlib.si/details/
URN:NBN:SI:doc-OZGPYGJU, pridobljeno: 2. 3. 2020.
Nikolić, Mit o partizanskom jugoslovenstvu, str. 13.
Savka Dabčević-Kučar, ’71: hrvatski snovi i stvarnost. Knj. 1 (Zagreb, 1997), str. 377.
"Naprej, zastava slave", Delo, 18. 4. 1971, št. 105, str. 5.
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Podoben primer je tudi specifičen jezik. Kot je že na primeru oktobrske
revolucije pokazal Orlando Figes, navadni ljudje, še posebej kmetje, niso razumeli kompleksnega marksističnega jezika.63 V Jugoslaviji je morala KPJ razbiti
monopol četnikov pri zastopanju Srbov in Črnogorcev. To so storili tako, da so
poudarjali isto zgodovino uporništva, historične mite ter legende. Kot poudarja
Veljko Vujačić, so s tem "partizani vzpostavili novo simbolično povezavo med
komunizmom, srbsko nacionalni identiteto in jugoslovansko državo".64 Vujačić to predstavi na zapisu Milovana Đilasa, kako je nagovoril kmete ob požigu
njihove vasi:
Tudi sam sem bil – kot udeleženec – vpet v njihovo nesrečo, zato sem nagovoril
te kmete v jeziku in vrednotah njihove dediščine, vedoč, da jih bo to najbolje
potolažilo: "In kako mislite, da se Srbi lahko kdaj koli osvobodijo razen skozi smrt
in žrtvovanje? Kdaj se je Srb osvobodil na katerikoli drugačen način? Spomnite
se Kosovega! Junaki Kosovega so tudi izbrali smrt, da bi ohranili srbsko ime! Se
spomnite pregovora: Preklinja kot Srb na kolu? In ali bi Karađorđe osvobodil
Srbijo, če se ne bi zapodil v kri in ogenj? In za Črno goro – kdo bi kadar koli slišal
zanjo, če ne bi stoletja prelivala krvi? In ali bi kdaj koli nastala Jugoslavija brez
srbskih zmag in trpljenja v zadnji vojni, brez Golgote umika skozi Albanijo? –
Ne trdim, da sem uporabil točno te besede ali pa da nisem razpredal še bolj na
široko.65

Prilagajanje političnega jezika se je nato nadaljevalo skozi celotno obdobje
vojne. Bilo je namreč nujno, da komunisti govorijo primeren politični jezik, da
občinstvo oz. prejemnik sporočila razume, kaj želijo povedati; komunisti smo
edini, ki se borimo za narod, mi smo narod in vsa zgodovina herojskih uporov
je pripeljala do tega trenutka, saj smo mi njihovi nasledniki.
Do leta 1943, sta bila jugoslovanstvo in jugoslovanska država sekundarnega pomena. Vrh KPJ, združen okoli Tita, je bil preokupiran z razrednim bojem
in s socialistično revolucijo. Na drugi strani so nacionalni štabi (npr. hrvaški in
slovenski) dajali prednost razrešitvi nacionalnega vprašanja.66 Ponos in patriotizem slovenske narodnoosvobodilne vojske sta znana, kakor tudi žalost po njeni
opustitvi leta 1945. Ko so se patriotska čustva, v očeh in interpretacijah CK KPJ,
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Orlando Figes, "The Russian Revolution of 1917 and Its Language in the Village", The Russian Review
56, št. 3 (1997), str. 323–345.
Veljko Vujačić, Nationalism, Myth, and the State in Russia and Serbia: Antecedents of the Dissolution of
the Soviet Union and Yugoslavia (New York, 2015), str. 230–231 (dalje: Vujačić, Nationalism, Myth and
the State).
Milovan Djilas, Wartime (New York, 1980), str. 321. Citirano po: Vujačić, Nationalism, Myth and the
State, str. 231.
Nikolić, Mit o partizanskom jugoslovenstvu, str. 20.
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obrnila proti samovolji in bolj neodvisni drži "za narodov blagor", je KPJ intervenirala. Točno takšna je bila situacija ob zamenjavi hrvaškega komunističnega
voditelja Andrije Hebranga v letih 1943/44, ko je bil obtožen, da je povzdignil
status ZAVNOH-a na isto raven kot AVNOJ (Antifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugoslavije) ter da je preveč poudarjal hrvaške posebnosti znotraj Jugoslavije. Na čelu hrvaških komunistov ga je zato nasledil Vladimir Bakarić.67
Slovenski komunisti, podobno kot hrvaški, niso omenjali Jugoslavije vse
do konca 1942. Interpretacije, ali gre za taktiko ali za njihove intimne želje po
Sloveniji kot suvereni državi, lahko pustim odprte. Obstajajo pa zgodovinski
indici o njihovi antijugoslovanski drži (1. majska št. Dela iz 1941) ter prihod
srbskega oficirja Arsa Jovanovića v Slovenijo leta 1942, da bi se boril proti slovenskemu separatizmu. Njegova bosanska izkušnja vojne ni ustrezala slovenskim razmeram, saj je OF, sicer s prevlado komunistov, pa vendarle, delovala
kot koalicija do Dolomitske izjave. Arsov poskus preimenovanja brigade Matije
Gubca v proletarsko so v Osvobodilni fronti sprejeli na nož, kot napad na slovenske nacionalne pravice. Do prvega zasedanja AVNOJ-a v Bihaću novembra
1942 so slovenski komunisti zavzemali antijugoslovansko pozicijo. Uradna
podrejenost slovenske partizanske vojske Titu je bila razumljena le kot vojaška
nuja. Še na drugem zasedanju AVNOJ-a je Tito obljubljal slovenskim delegatom,
da bodo vojaški novinci lahko služili vojsko večinoma v Sloveniji, v vojaških
enotah pa bi jim "od vrha do tal" poveljevali v slovenskem jeziku. Na to nedoslednost in neenakopravnost slovenskega jezika v vojski je še več kot dve desetletji po letu 1943 opozarjal upokojeni generalpolkovnik Jaka Avšič.68 Kardelj
je trdil, da mora najprej nastati suverena slovenska država, nakar bi slovenski
narod odločal o jugoslovanski. Novembra 1942 je Kominterna odločila, da bo
Jugoslavija kot država obstala in da mora druga faza revolucije počakati. Od
tega trenutka sta se Jugoslavija in jugoslovanstvo počasi prebila v ospredje, saj
je to bil edini način, da komunisti prevzamejo oblast.69
Toda samostojne akcije slovenskih komunistov so se nadaljevale tudi po
1942/43. Junija 1944 je slovensko partizansko vodstvo želelo prejeti kredit od
zaveznikov, pri katerem naj bi posredovala KPJ. Ko to ni bilo mogoče, so ga pridobili preko lastnih kanalov. V odgovor je KPJ suspendirala Borisa Kidriča. Po
nekaj mučnih dneh, ko so se razširile že govorice, da je bil likvidiran, se je Kidrič
vrnil iz suspenza z objavljenim člankom v Slovenskem poročevalcu z naslovom
Več jugoslovanstva. V njem je zaklinjal zvestobo slovenskega naroda jugoslovanski državi ter kritiziral slovenske lokalne interese.70 Kidrič je v članku zapisal:
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Dino Mujadžević, Bakarić: politička biografija (Zagreb, 2011), str. 125–33.
Jaka Avšič, "Pravica naroda in enakopravnost", Sodobnost 19, št. 5 (1971), str. 510.
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In kljub temu je danes med nami nujno potrebno geslo: "Več jugoslovanstva"!
Zakaj? Triletna narodno osvobodilna borba je tako po svoji smeri kakor po svojih
posledicah hkrati borba za preoblikovanje slovenskega narodnega značaja. Mirno
smemo trditi, da je Osvobodilna fronta tudi v tem pogledu ogromno dosegla. Ob
njeni triletnici so njen uspeh manifestirale skope, toda velike besede: "Iz naroda
hlapcev v narod junakov". Toda še vedno se moramo boriti z ostanki našega nekdanjega položaja in naše nekdanje miselnosti. Eden izmed takih ostankov je naša
slovenska ozkost, nerazgledanost, premajhno zanimanje za vse, kar presega meje
naše ožje domovine. Prenekaterikrat ne vidimo čez lastni plot, prenekaterikrat se
topoglavo zarijemo samo v svoja lastna vprašanja – na škodo teh vprašanj samih.
/…/ Posledica ostankov našega hlapčevstva je, posledica dejstva je, da smo bili
vselej poprej državljani in narod druge vrste, da nikoli poprej nismo bili sotvorci
države, v kateri smo živeli, da nikoli poprej nismo uravnavali niti lastne usode niti
tvorno posegli v velika evropska dogajanja, ki so uravnavala usodo celih narodov. Iz tega pa sledi, da moramo prav danes, ko smo sotvorci nove Jugoslavije
in ko hkrati z drugimi jugoslovanskimi narodi pod velikim Titovim vodstvom,
tvorno in usodno posegamo v evropsko dogajanje, odpraviti to svojo zaostalo
lastnost, to svojo ozkost, ta svoj smešen lokalni patriotizem, značilen za hlapce in
državljane druge vrste.71

Proces politične jugoslavizacije je bil na Slovenskem končan. Smer je bila
jasna in je ostala v vodstvu KPS nespremenjena vsaj do konca petdesetih let. Še
leta 1953 je npr. Kardelj na sestanku CK KPS okaral tovariše, da je v Ljubljani
"slovenski narod" na vsakem koraku. "Pustiti je treba slovenski narod na miru.
Slovenski narod, to so tudi ostanki buržoazije, ne pa samo delavci in kmetje in
za to preteklost, čeprav je slovenska, se mi ne bomo borili, pač pa imamo interes boriti se proti njej."72
Toda širši obrat k jugoslovanski usmeritvi je prišel že sredi leta 1943, še
posebej pa po II. zasedanju AVNOJ-a, ko je bilo priznanih pet narodov. To dejstvo je bilo voda na mlin manjšim narodom, ki so tako imeli razlog za priključitev partizanom. Avnoj je še določil, da bo bodoča država urejena na zveznem,
nacionalnem principu in pravici do samoodločbe. Ni pa določil monarhije ali
republike, ker naj bi o tem odločili državljani na referendumu po vojni.73 Še
pred Avnojem so o tem, da bodo samostojna enota v federaciji, odločili partizanski narodni parlamenti v Sloveniji, na Hrvaškem, v BiH (ne kot en narod,
ampak kot bratska skupnost Srbov, Hrvatov in Muslimanov), Črni gori z Boko
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Boris Kidrič, "Več jugoslovanstva", Slovenski poročevalec, 24. 6. 1944, št. 16, str. 1.
Arhiv Republike Slovenije (ARS), SI AS 1589/III, CK ZKS, Zapisnik VIII. razširjenega plenarnega zasedanja CK ZKS, 20. in 21. 7. 1953, str. 23.
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Boris Kidrič (dLib)

ter prebivalstvo Sandžaka. Čeprav ni prepričljivih dokazov o tem, kako so slovenski komunisti videli Slovenijo znotraj Jugoslavije, je Janko Pleterski v osemdesetih letih razlagal, da so razumeli Jugoslavijo kot zvezo držav in ne zvezno
državo. Po Pleterskem je Avnoj le potrdil tisto, kar so partizanski parlamenti že
odločili. Jugoslavija naj bi bila zgrajena od spodaj navzgor in ne obratno.74
Jugoslavija in jugoslovanstvo naj bi bila potrebna iz dveh ključnih razlogov:
1) mednarodna legitimnost partizanskega gibanja je temeljila na mednarodni
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Pleterski, Nacije, Jugoslavija, revolucija, str. 254. Na tem mestu je potrebno še poudariti, da Pleterski,
ko to piše, že igra pomembno politično vlogo v Jugoslaviji in da z napisanim brani ustavo iz 1974 in s
tem de facto konfederacijo, z argumentom, da je šlo za izvorno odločitev med vojno.
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legalni kontinuiteti jugoslovanske države75 in 2) jugoslovanstvo je bilo potrebno kot skupni povezovalec jugoslovanskih narodov.
V namen propagande jugoslovanstva so bile zlorabljene zgodovinske osebnosti. Hrvaški pesnik Vladimir Nazor je v svoj dnevnik tako zapisal, da je na
radiu Slobodna Jugoslavija slišal, "kako hvalijo Strossmayerja in njegovo širšo
ideologijo jugoslovanstva. Partizani niso antinacionalni sanjači, kot trdi sovražnik. Moje hrvaštvo sploh ni težava."76 Toda v javni spomin so bile priklicane še
uglednejše krščanske osebnosti, kot je bil đakovski škof. Slovenski poročevalec
je npr. junija 1944 bralce pozval, da 5. julija, na dan "velikih mož", bratov sv.
Cirila in Metoda (da sta svetnika, sicer niso omenili), prižgejo kresove v njun
spomin, z obrazložitvijo:
Njuno veliko in plodonosno delo za slovanske narode pa je z zavistjo in
sovraštvom spremljala nemška hudobija, ki je skušala njuno uspešno delo ne
samo ovirati, temveč tudi uničiti. Praznik Cirila in Metoda je nam Slovanom prav
v teh težkih dneh velika in svetla luč, zgodovinska in trdna opora, da slovanstvu
sovražno nemštvo ne more nikdar uspeti, če se Slovani trdno in dosledno drže
svojih pravic do obstoja in če se za te pravice tudi bore s tisto železno vztrajnostjo,
kot sta se borila slovanska apostola.77

Bolj, ko se je vojna bližala koncu, bolj je komunistično vodstvo zategovalo svojo politično moč in spreminjalo bodočo državo v zvezno državo in ne
zvezo držav. Novembra 1945 je tako politbiro KPJ odločil, da se začetno ime
"Zveza ljudskih republik" preimenuje v Zvezno ljudsko republiko Jugoslavijo.78

Zaključek
Od prvega kongresa KPJ je imela partija vsejugoslovanski značaj in je podpirala integralno jugoslovanstvo vsaj do razprave o nacionalnem vprašanju leta
1923. Pregon komunistov po letu 1921 in njihovo ždenje v zaporih je vplivalo
na percepcijo jugoslovanstva mnogih komunistov, ki so slednje povezovali z
diktaturo kralja Aleksandra Karađorđevića. To je bilo ključnega pomena v šest-
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desetih letih, ko se je ravno predvojna generacija komunistov odločila opustiti
jugoslovanstvo z etničnimi oz. nacionalnimi konotacijami.79
Skozi dvajseta leta je partija vijugala med svojo desno in levo strujo v odnosu do nacionalnega, države ter socialistične revolucije, dokler ni v celoti sprejela
načela samoodločbe. To je bilo še posebej vidno na primeru nastanka dveh KPJ
podrejenih komunističnih partij, slovenske in hrvaške. Na predvečer druge svetovne vojne in v prvih vojnih letih sta obe omenjeni partiji težili k razreševanju
nacionalnega vprašanja ter dajali prednost samoodločbi naroda. V ta namen
sta ugrabili politični jezik naroda ter nacionalne simbole. Šele, ko so mednarodne sile in dogodki vsilili ohranitev jugoslovanske države, je KPJ zopet pričela s
spodbujanjem koncepta jugoslovanstva kot skupne vezi jugoslovanskih narodov (na etnični osnovi) ter kot zdravila za celjenje ran državljanske vojne.

Tomaž Ivešić
FROM YUGOSLAVISM TO YUGOSLAVISM:
COMMUNIST PARTY OF YUGOSLAVIA AND ITS STAND
TOWARD THE NATIONAL QUESTION IN THE FIRST DECADES
OF ITS EXISTENCE

SUMMARY
Communist Party of Yugoslavia (CPY) was established in 1919, after the unification of several socialist groups. Since the unification the CPY was an all-Yugoslav party, which at first supported the concept of integral Yugoslavism (one
nation, three tribes). However, after their 1928 IV. Congress, the CPY advocated
to destroy the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes, as a product of the Paris
Peace Conference. This stand was abandoned after the Split plenum in 1935.
After 1921, when the CPY was forbidden due to their terrorist actions, the Party
retreated to the underground, which affected their public support. With the
book of Sima Marković, Nacionalno pitanje u svetlosti marksizma, in Septem-
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ber 1923, a debate between the Right and Left current of the Party sharpened
regarding the relationship toward the national, the state and the socialist revolution. Marković decided the question of a mono-national or multi-national
character of the Yugoslav state. He did not acknowledge a Yugoslav nation, but
he also did not exclude the possibility to create one in the future. While the
Party's Left advocated for the exploitation of national feelings for the sake of a
socialist revolution, the Right current strived toward the anew legal activities of
the Party. Until the late 1920s, the Left prevailed inside the CPY. With the Royal
dictatorship in 1929 the numbers of imprisoned political opponents increased.
Next to the communists, there were also Ustashe, Conservatives, catholic priests, etc. The cooperation with Ustashe, points to the followed theory, that for
reaching a goal any movement should be supported, even the Ustashe uprising
in Lika, in 1932. The Party frequently changed its line, and determined priorities based on the domestic and international developments. When in 1932, the
Slovenian people's Party accepted the Slovene points, the Slovenian Communists in Moscow and Vienna responded immediately, but with a different definition of who was the priority enemy. For Slovenian communists in Moscow
the greatest enemy was the Slovenian people's Party, while for those in Vienna
the Serbian bourgeoise. The prison experiences and acquaintances were used
by communists in the mid-1930s, when with the Comintern's decision for a
new People Front tactics, all progressive groups left from the center were united. Furthermore, the Comintern called the communist parties in 1935 to start
using national symbols and speaking "the language of the nation". With it, they
would show to the people, that only the working class and the communists as
their avant-garde could fight for the nation's freedom and independence. At
the same time, the Yugoslav communists also stopped advocating for the ruin
of the Yugoslav state, since this would only help the fascist forces. In 1937, the
CPY's general secretary became Josip Broz Tito, who in a short time established
a team of close coworkers. Tito was approximately 20 years older than most
of them, which was visible also in his role as a father figure. With Tito in the
forefront of the Party a federalization of the Party started with the creation of
a Slovenian and Croatian Communist Party. This was crucial, since it would be
hard to convince the Slovenian or Croatian people that the Communists were
fighting for them under the name "Yugoslav". On the eve of the Second World
War, the CPY was with its experience, the best prepared political group for the
war. With the outbreak of the war the Slovenian and Croatian communists had
fewer sympathies for Yugoslavism and the Yugoslav state. They argued for their
Croatian or Slovenian nation and for the right of self-determination. These
were the origins of the disputes between Tito's general headquarters and the
Slovenian or Croatian communists. Tito wanted the socialist revolution from
the start, without following the two-stage theory of the revolution: first the
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bourgeois-democratic and then socialist-proletariat. Because nationalism had
a better mobilization potential than the promises of socialism, except in Lika
and Dalmatia, the Slovenian and Croatian communists gave advantage to nationalism and the abuses of it. It was necessary to create a competition for the
bourgeoise nationalism. This was possible only by using the exact same political language. For this purpose, the communists kidnapped the national symbols (singing of the anthem, naming the partisan brigade after national writer,
leaders of peasant uprisings) and the nation's history (the misuse of the Kosovo
myth to destroy the monopoly of the Chetniks on Serbian nationalism) and to
declare themselves as the only legitimate representatives of the nation. Socialist
promises of a better society were of a secondary importance in the early stages
of the war. Only after it became clear in the middle of the war, that the Allies
would allow only the restoration of Yugoslavia, the Communists started to promote Yugoslavism. Also, for this cause the historical figures like the most famous Yugoslav of the 19th century, the Đakovo bishop Josip Juraj Strossmayer and
the Slavic brothers Saints Cyril and Methodius as the Slavic example of fighting
the Germans, were exploited.
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the right of self-determination, war guilt, Treaty of Versailles, Treaty of Saint-Germain
Synopsis: In 1919 Paris was the centre of the world. At the Peace Conference, which began on January 19, 1919 and
ended with the signing of the last treaty with the Ottoman state in August 1920, representatives of the great powers
and associated states negotiated not only treaties with the Axis powers but also a new order for Europe and the world
in order to bring about world peace in the 20th century. Four empires have disappeared from the map of the world, and
many new countries have emerged. At the forefront were Wilson's points, notably the establishment of the League of
Nations and the self-determination of nations. They negotiated also about the reparations for war damage, agreeing
that the German Empire was responsible for the beginning of the First World War.
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Abstract: For Slovenes in the Kingdom of the Serbs, Croats and Slovenes the year 1919 represented the final step to a
new political beginning. With the end of the united all-Slovene liberal party organisation and the formation of separate
liberal parties, the political party life faced a new era. Similar development was showing also in the Marxist camp. The
Catholic camp was united. For the first time, Slovenes from all political camps took part in the state government politics
and parliament work. They faced the diminishing of the independence, which was gained in the State of Slovenes,
Croats and Serbs, and the mutual fight for its preservation or abolition. This was the beginning of national-political
separations in the later Yugoslav state. The year 1919 was characterized also by the establishment of the Slovene university and early occurrences of social discontent. A declaration about the new historical phenomenon – Bolshevism,
had to be made. While the region of Prekmurje was integrated to the new state, the questions of the Western border and
the situation with Carinthia were not resolved. For the Slovene history, the year 1919 presents a multi-transitional year.
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Abstract: In the foreword, we outline the situation in the field of education in the Austro-Hungarian Monarchy, so that
we can later in the text further analyse the goals and visions of the school reform efforts of teachers organized in local
associations and two prominent pedagogical theorists. In doing so, we limit ourselves to the activities of primary school
teachers and primary school legislation. In the central part of the text we describe the efforts to improve the financial and status position of teachers, the efforts to systematically reform primary education, the efforts to overcome the
ideological divisiveness of the two most powerful teacher associations, and the efforts to unify teachers' associations
throughout the kingdom. At the end, we outline the three most important programming texts on the reform of education in the new country and try to identify the pedagogical theoretical influences that are characteristic of the period
between the two wars.
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Abstract: The creation of a Slovene university in 1919 was primarily the product of national defence tendencies or
stemmed from the desire for national emancipation. At the very beginning, the criteria for universal science were being
set forth. Efforts for the establishment of a Slovene university date back to the time of Protestantism and the Counter-Reformation; they became more systematic from 1848 onwards, but were constantly opposed by Austrian authorities.
Throughout the decades of its operation, the university has justified its creation in the national sense and in the scientifically universal sense, as it is now ranked among the top 400 universities in the world.
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Abstract: In the article, the authors displayed the view of Great Britain considering the demarcation in Prekmurje at the
end of First World War. In order to better understand the titular theme, they firstly presented the basic characteristics
of this northeastern most part of Slovenian ethnic territory. Secondly, they focused their attention on the British understanding of interethnic conflicts in Hungary on the eve of the events of the war as well as their comprehension of the
dangers of Bolshevism during the last phase of the war and afterwards. At the core of the article, they focused on the
question of demarcation at the Paris Peace Conference, when it was determined Prekmurje should be included into the
Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes.
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discusses events in the Southern part of Carinthia through the perspective of the Foreign Office of Great Britain which
was, at the time, one of the countries who determined the post-war world. On the other hand, the article shows how the
situation, especially the question of indivisibility of the Klagenfurt Basin, was viewed by the most important Slovenian
papers. The article chronologically encompasses the period between the beginning of the year 1919 and the signing of
the Saint Germain Peace Treaty, which sealed the fate of the Klagenfurt Basin with the plebiscite.
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Abstract: The article presents the circumstances in Carinthia in the first months after the plebiscite, which ended on
10 October 1920, with the Austrian victory and the Yugoslav defeat. Author pays the main attention to the revanchist
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Abstract: Communist Party of Yugoslavia was an all-Yugoslav political party. In the year 1922/23 the debate between
the Left and Right current of the Party on their stand toward the national started. Because of the changed domestic
and international political position, the CPY gradually changed their stand toward the Yugoslav state and the national
question until the mid-1920s. The Author argues, that in the mentioned period the CPY, as well as other European
Communist parties, started using and misusing national symbols and speaking the "language of the nation". With the
outbreak of the Second World War the Croatian and Slovenian communists gave an emphasis to the national question
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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: shs.urednistvo@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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6.

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: shs.urednistvo@gmail.com; darko.fris@gmail.com

4.

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

5.

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

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

7.

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

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

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

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

